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Koude aperitiefhapjes 
 

Wij verzorgen graag uw aperitiefhapjes. Afhankelijk van de menu die u gekozen heeft, 
zorgen wij voor een gevarieerd assortiment koude hapjes.  
Dit kan in een degelijke wegwerpverpakking gepresenteerd worden of op onze porselein 
schaaltjes en glaasjes. De hapjes worden samengesteld afhankelijk van het seizoen en het 
marktaanbod. De prijzen variëren tussen 1,50 € en 3,00 € per stuk.  
We vragen om de hapjes tijdig te bestellen aub.  
Gelieve er rekening mee te houden dat voor sommige van onderstaande hapjes een 
minimum aantal stuks vereist is.  
U kan altijd uw aantal personen en gewenst aantal soorten hapjes doorgeven en wij maken 
voor u een gevarieerd assortiment klaar.  
 

- glaasje garnaal en advocado                                                                             2,00 € 
- duo van gemarineerde tomaat met scampi 1,75 € 
- scampi met gekarameliseerde appel 1,75 € 
- snippers van Spaanse Pata Negra ham met meloengarnituur                    1,50 € 
- vers maatje met rabarbermousse 2,00 € 
- gerookte zalmfilet en fijne kruidenkaas 2,00 € 
- sneetjes eendenborstfilet met mango  2,50 € 
- glaasje met gerookte zalmsnippers op een bedje van appel en quinoa 2,25 € 
- borrelglaasje van gerookte heilbotmousse 2,25 € 
- mousse van gerookte zalm met mierikswortel 2,00 € 
- schaaltje met peertje, fijne kruidenkaas en garnaaltjes                              1,75 € 
- borrelglaasje met hammousse en portogelei                                             1,75 € 
- spiesje met kerstomaatjes en mozzarella  1,50 € 
- tartaar van gerookte rivierpaling 2,75 € 
- tartaar van verse zalmfilet met brunoise van komkommer 2,25 € 
- rundscarpaccio met bijhorigheden 2,00 € 
- tasje gazpacho                        1,25 € 
- Zuiderse tonijntartaar           2,95 € 
- glaasje met fetasalade           1,75 € 
- carpaccio van coquille 2,95 € 
- rundstartaar met parmesaan en groene pesto  1,75 € 
- culinair spiesje met huisgemarineerde zalmfilet  2,25 € 

 

OOK VERKRIJGBAAR: verse oesters (dagvers aangeleverd en indien gewenst voor u 
geopend) en verse foie gras of terrine van foie gras 
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Warme aperitiefhapjes  
 

- minipizza 0,90 € 
- minividé kaas/hesp 0,90 € 
- minividé met champignonvulling 1,10 € 
- minividé garnaal 1,20 € 
- minibladerdeeggebakje met geitenkaas 1,20 € 
- minicroque monsieur 0,80 € 
- mini éclair met kaasvulling 1,00 € 
- minigarnaalkroketje      0,80 € 
- minikaaskroketje 0,50 € 
- scampi in zacht currysausje 1,50 € 
- gebakken kip-aperoboutje 0,75 € 

 
ANDERE SUGGESTIES:  

- een tasje warme soep (diverse keuzes per liter verkrijgbaar) 
- een aantal mini-gerechtjes om een walking dinner aan te bieden (bijvoorbeeld: 

bereide paling in ’t groen, een stoofpotje, een eenpansgerecht,….) 
- mini-dessertjes (bijvoorbeeld: chocolademousse, mini-bavarois, speculoostiramisu, 

mini crème-caramel, rijstpap,…) 
- … (alles is bespreekbaar) 

 
TAPAS: 
Verder nog een ruim assortiment tapas te verkrijgen in de winkel: diverse olijven, 
zongedroogde tomaatjes, haringhapjes, ansjovis, huisbereide pur porc salami, Italiaanse en 
Spaanse aperitiefsalami’s,… 
OF een door ons geselecteerd tapasassortiment à 60 € (voor 6 personen).  

 
TOASTJES: 
Ook diverse kazen en huisbereide salades voor op toastjes, wij adviseren u graag bij uw 
keuze.  


