PRIJSLIJST HAPJES 2022
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij presenteer ik u graag mijn hapjeslijst. Op deze manier kunt u van elke gelegenheid
iets bijzonders maken. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9 % BTW. Afhankelijk van de
soort catering ga ik uit van 3 tot 5 hapjes per persoon. Ik denk graag met u mee!

Koude hapjes
❖ Hapjesschaal ‘Old school’: Mix van koude hapjes (50 stuks)
-

€ 57,- inclusief BTW

Blokje kaas met bijpassende fruitgarnering op prikker.
Gevuld eitje met zachte mousse en garnituur.
Gehaktballetje met bijpassende fruitgarnering op prikker.
Tomaatje gevuld met een huisgemaakte zalmsalade en garnituur.
Miniwrap met kipfilet, kruidenkaas en ijsbergsla.

❖ Hapjesschaal ‘Meaty meat’: Koude hapjes met vlees (50 stuks)
-

€ 62,- inclusief BTW

Met rookvlees omwikkeld eitje.
Kip gerold in bacon.
Grillworst met een friszuur augurkje.
Meloen omwikkeld met gedroogde ham.
Mini pasteibakje gevuld met filet american, gegarneerd met rode ui en augurk.

❖ Hapjesschaal ’Say cheese!’: Koude hapjes met kaas (50 stuks)
-

Roggebroodje roombrie.
Kruidenrolletje met noten.
Spiesje van mozzarella en zongedroogde tomaat.
Gevulde dadel met zachte geitenkaas, gegarneerd met een walnoot.
Komkommerschuitje gevuld met kruidenroomkaas.

❖ Hapjesschaal ‘EMmmmy’s’: Mix van koude hapjes (50 stuks)
-

-

€ 72,- inclusief BTW

Miniquiche ham/bosui.
Miniwrap met serranoham, perzik en basilicum.
Zalmrolletje.
Tomaatje gevuld met Hollandse garnaaltjes.
Gevuld eitje met zachte mousse en garnituur.

❖ Hapjesschaal ‘Blue ocean’: Koude hapjes met vis (50 stuks)
-

€ 62,- inclusief BTW

€ 77,- inclusief BTW

Tomaatje gevuld met Hollandse garnaaltjes.
Zalmrolletje.
Mini pasteibakje met tonijnsalade.
Komkommerschuitje gevuld met makreelsalade.
Miniwrap met gerookte forel, ijsbergsla, zongedroogde tomaat en augurk.
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❖ Vruchtenspiesjes (25 stuks)
-

€ 30,- inclusief BTW

Vruchtenspiesjes van vers seizoensfruit.

Warme hapjes
❖ Warme hapjes (zelf opwarmen in de oven)
-

€ 12,50 inclusief BTW per soort van 10 stuks.

Miniquiche ham/bosui (TOPPER!) (ook koud lekker).
Miniquiche gerookte zalm/bosui (ook koud lekker).
Kleine saucijzenbroodjes.
Bladerdeeghapjes met zalm en kruidenkaas.
Bladerdeeghapjes met kip, kruidenkaas en paprika.
Bladerdeeghapjes met geitenkaas, honing en pijnboompitjes.

Luxe amusehapjes
❖ Luxe amusebakjes:
-

-

€ 23,- inclusief BTW per soort van 10 stuks.

Amusebakje met Hollandse garnalen en een zachte cocktailsaus.
Amusebakje waldorfsalade met gerookte kipfilet, appel en walnoten.
Amusebakje Griekse pastasalade met feta, olijf en rode ui.
Amusebakje met gerookte zalmsnippers, kruidensla en kappertjes.
Amusebakje met carpaccio, rucola, parmezaan en pijnboompitjes.
Amusebakje met geitenkaas, knapperige bacon en honing.
Amusebakje met gebakken gamba, chilisaus en paprikasalsa.
Amusebakje met mozzarella, basilicum en zongedroogde tomaat.

De hapjes worden standaard geleverd op wegwerpschalen. U kunt er ook voor kiezen om de
hapjes op zilveren schalen te laten leveren. U betaalt hiervoor bij levering contant een
borgbedrag per schaal. De borg ontvangt u terug wanneer ik alle schalen in goede orde terug
heb ontvangen.

Op alle diensten en producten zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u vinden op
www.emmmmys.nl. Alle prijzen gelden onder voorbehoud van prijswijzigingen.

EMmmmy’s
Lenaertsstraat 5
4724 AL Wouw

KvK nr: 57797331
BTW nr: NL002290677B69

E-mail: info@emmmmys.nl
Website: www.emmmmys.nl
Facebook: EMmmmy’s

