
Fingerfood / Borrelhapjes 

Borrelgarnituren (koud) 

Vanaf 50 hapjes kunnen wij u een hoogwaardig borrelgarnituur leveren. De hapjes worden 
rijkelijk afgegarneerd en op luxe schaal gepresenteerd. 

Voorbeelden van een aantal hapjes staan hieronder vermeld. Vanwege de prijsverschillen 
onderscheiden wij 2 assortimenten. Met plezier stellen wij voor u een smakelijk assortiment 
samen. 

Assortiment  1 € 0,90 per hapje 

Canapé met gerookte IJsselmeerpaling 
Canapé met gerookte meerval 
Toast mozzarella pesto en pommodori tomaat 
Gerookte kipfilet met komkommer en pommodori tomaat 
Canapé met makreel 
Roggebrood met camembert en pesto 
Canapé met gerookte forel 
Gevuld tomaatje met garnalensalade 
Canapé met gerookte Noorse zalm op kruidenkaas 
Gevuld eitje met rode bes en peterselie  
Canapé met Franse paté en pijnboompitten 
Komkommer gevuld met Franse paté mousse 
Gevulde dadel met kaas crème 
Canapé met Franse brie en pommodori-tapenade 
Asperges met hamrolletjes 
Canapé met gemarineerde zalm en zalmkaviaar  
Pittenbakje met Hollandse garnalen 
Canapé met mozzarella sesamzaad en peterselie 
Meloen met Parma ham 
Canapé met filet américan en rode ui 
Canapé met tuinkruiden mon chou 
Haring op roggebrood met uitjes 
Canapé met cranberry paté encroute 
Canapé met tonijnsalade 
Gevulde soesjes 

Assortiment  2 € 1,45 per hapje 

Stokschijf met gerookte IJsselmeerpaling 
Stokschijf met paté en pijnboompitjes 
Stokschijf met gerookte Noorse zalm 
Stokschijf met brie en pommodori tapenade 
Stokschijf met gerookte forel 
Stokschijf met Ardennerham 
Stokschijf met gemarineerde zalm 
Stokschijf met filet américan en rode ui 



 

Borrelgarnituren  (warm) 
 
 
Onze warme borrelgarnituren gaan vanaf 50 hapjes. De frituurgarnituren zijn ook te bestellen 
als assorti. 
Diverse sausjes zijn bij de prijs inbegrepen 
 
        

Frituur Bitterballen  € 0,80 per stuk 
 Pittige gehaktballetjes  € 0,80 per stuk 
 Gehaktballetjes  € 0,80 per stuk 
 Kipnuggets  € 0,80 per stuk 
 Bamihapjes  € 0,80 per stuk 
 Nasihapjes  € 0,80 per stuk 
 Vlammetjes  € 0,80 per stuk 
 Ham/Kaas soufflé  € 0,80 per stuk 
 Frikandelletjes  € 0,80 per stuk 

    
Oven Mini saucijsjes  € 1,00 per stuk 
 Petit creolines  
  (gevulde bladerdeeg hapjes) 

 € 1,00 per stuk 

 Pizzapuntjes, diverse smaken  € 1,20 per stuk 
      
 
 
 

Borrel - idee 
 
 

Hartige roomboterkoekjes assorti  € 2,25 pp. 
Borrelnootjes assorti  € 1,75 pp. 
Roomboter kaaskoekjes  € 2,25 pp. 
Olijven met ansjovis  € 2,00 pp. 
Cashewnoten  € 2,00 pp. 
Groene en zwarte olijven met knoflook  € 2,00 pp. 
Zoute pinda’s  € 1,75 pp. 
Japanse mix  € 1,75 pp. 
Gemengde nootjes  € 1,75 pp. 
Olijven tapenade  € 2,00 pp. 
Pistachenootjes  € 2,00 pp. 
Zoutjes assorti  € 6,00 p. 200 gr. 

 
Laat u ons ook de drank verzorgen op uw feest of partij, dan zullen de prijzen van Borrel-idee 
worden aangepast. 


