
 

 

 



 

 

Hieronder ziet u een selectie van onze culinaire hapjes. Welke hapjes 
spreken u het meest aan? Onze medewerkers maken graag een voorstel 
op maat voor u! 
 

Hapjes 
• Parelcouscous met gegrilde groenten en basilicumpesto 
• Parelcouscous met gerookte kipfilet, rucola en kruidendressing 
• Mousse van avocado, roze garnalen en sesamzaadjes 
• Vers gesneden tonijn aangemaakt met sesamzaadjes, wasabimayonaise en sojasaus 
• Tonijnsalade met mais, avocado, mosterd-dille dressing en een crumble van cashewnoten 
• Hippe garnalencocktail met bosui, knoflook-sesamzaadjes en truffelmayonaise 
• Tortilla met carpaccio, balsamicostroop, pijnboompitten, Grana Padano en rucola 
• Tortilla met gerookte zalm, avocado, truffelmayonaise en mesclun 
• Tortilla met beenham, notenpesto, pijnboompitten en rucola 
• Tortilla met hummus, kipfilet, piri-pirisaus en mesclun 
• Spies Caprese met basilicumpesto 
• Amuse met gerookte ribeye met balsamicostroop 
• Amuse met rundercarpaccio, truffelmayonaise, pijnboompitten en Grana Padano 
• Amuse met Vitello Tonnato, tonijnmayonaise en kappertjes 
• Crème van geitenkaas, rode biet en een crumble van walnoten 

 

Warme hapjes 
• Huisgemaakte risotto bitterbal met truffelmayonaise 
• Overheerlijke gambaspies omwikkeld met ontbijtspek 
• Spiesje van kuikendij omwikkeld met prosciutto 
• Mini tosti van oude kaas en tonijnsalade 
• Yakatori saté van kippendij op Japanse wijze 
• Mini broodje hamburger met bruschetta en buffelmozzarella 
• Mini pitabroodje gevuld met pulled chicken en diverse garnituren 
• Mini pitabroodje gevuld met pulled pork en diverse garnituren 
• Van Dobben bitterbal met grove mosterd 
• Gemengde gefrituurde snacks 
• Mini kapsalon met friet, shoarma, ijsbergsla en diverse sauzen 



 

 

• Puntzakje potato dippers met bruschetta mayonaise 
• Diverse soorten belegde bruschetta 
• Mini quesadilla met crème fraîche, pesto rosso en  

pulled chicken 
• Op een spies gepresenteerde snackballetjes met een  
• huisgemaakt sausje 
• Gamba kroketjes met chilisaus 
• Chorizo kroketjes met aioli pimiento 
• Vlaamse kaaskroketjes met grove mosterd, citroensap en peterselie 
• Huisgemaakte gefrituurde brie 
• Vegetarische bieterbal 
• Overheerlijke gefrituurde sushi met sojasaus 

 

Lekkernijenset 1 
• Amor tomaatjes 
• Groene olijven 
• Luxe zoutjes 
• Dipsticks met truffelmayonaise 

 

Lekkernijenset 2 
• Blokjes kaas met mosterd-dille  
• Paprikasticks met heksenkaas 
• Kaasstengels 
• Variatie van wasabinootjes en studentenhaver 

 

Lekkernijenset 3 
• Fuet worstjes 
• Walnootsalami 
• Amor tomaatjes 
• Dipsticks met truffelmayonaise 

 



 

 

Lekkernijenset 4 
• Puntzak nacho’s met crème fraîche, chilisaus en spek crumble 

 


