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PRIVATE DINING
Heb je zelf ideeën of wensen, bijvoorbeeld voor de gerechtjes of de
aankleding. Laat het me dan weten.
In goed overleg kunnen we jouw diner perfect maken.

Finish it myself

Gerechtjes zijn kant en klaar, je hoeft het alleen zelf af te maken
v.a. 19,- p.p.

Amuse
Voorgerecht
Hoofdgerecht
Dessert
Iets lekker voor bij de koffie

I can use a little help

Gerechtjes worden op locatie afgemaakt door ons
v.a. 26,- p.p.

Amuse
Voorgerecht
Hoofdgerecht
Dessert
Iets lekker voor bij de koffie

I don't want to do anything

Gerechtjes en tafelaankleding wordt allemaal gedaan door ons
v.a 29.50,- p.p.

Amuse
Voorgerecht
Hoofdgerecht
Dessert
Iets lekker voor bij de koffie

SWEET TABLE
Van alle zoetigheden, groot en klein, maak ik een spektakel!
Heb je zelf ideeën of wensen over smaak, kleur of vorm?
In overleg is bijna alles mogelijk.

Laagjes Taarten
v.a. 25,-

Roze Red Velvet
met een vulling witte chocoladefrosting en een topping van
gedroogde frambozen en witte chocoladehartjes
Fel Oranje Worteltaart
met een vulling van creamcheesefrosting en een topping van witte
chocolade
Luchtige Gele Citroen Sinaassappeltaart
met een vulling van creamcheese en zelfgemaakte lemoncurd en
een topping van merinque, popcorn en suikerhartjes
Chocoladetaart
met een vulling van witte chocolade en verse frambozen en een
topping van witte chocolade toefjes en gedroogde frambozen
Luchtige Biscuit taart
met een vulling van creamcheese en verse vruchtenjam en een
topping van verschillende soorten fruit

Bovenstaande is ter inspiratie.
Ik vind het ook heel leuk om voor jou een unieke creatie te verzinnen.

Cheesecake

v.a. 19,minimaal 2 cheesecakes per bestelling

Oreo Cheesecake
afgetopt met een berg oreo's

Witte chocolade Cheesecake
heel veel roodfruit en verse
vijgen

Citroen Cheesecake
New york style met
homemade lemon curd

Mix 'n Match Yourself
bijvoorbeeld: snickers, twix, Tony,
fruit, div. koekjes en snoepjes

Kleine zoetigheden
v.a. 2 ,- per stuk
minimaal 12 stuks per variatie

Mini sloftaartjes
met amandelpasta en
lemoncurd en een framboos

Witte Chocolade Kokos Blondies
met roze chocoladetopping en
pistache

Lekkerste brownies ever
met een spektakel topping van
dulche de leche, noten en
gedroogde framboosjes

Smeuiig bananenbrood
met witte chocolade en een
gezellige topping

Overige taarten
Prijs in overleg

Kinder thema taart
Laagjestaart in thema. Heel
veel mogelijk.
Vraag naar de opties.

Bruidstaart
In overleg bedenken we samen
een passende bruidstaart voor
jullie bruiloft.

LUNCH
Onderstaande is samengesteld ter inspiratie.
Heb je speciale wensen of ideeën, laat het mij weten. Dan kunnen we
samen een passende lunch bedenken!

Voor de kleine trek
v.a. 9,- p.p.

Rijk belegde wrap of
sandwich
bijvoorbeeld: falafel of tonijn
&

Verse sap of smoothie
fruit naar keuze

Voor de lekkere trek
v.a. 13,- p.p.

Rijk belegde wrap of sandwich
bijvoorbeeld: falafel of tonijn
&

Goed gevulde salade
bijvoorbeeld: israelische salade van parelcouscous met haloumi,
granaatappelpitjes, pistache en gekruide aubergine
&

Verse sap of smoothie
fruit naar keuze

Andere ideeën
Goed gevulde pokébowl
Vis, vlees of vega

Yoghurt met muesli of granola
Met fruit naar keuze

American Pancakes
Met topping naar keuze

Springrolls
vis, vlees of vega

FINGERFOOD
Onderstaande hapjes zijn af te nemen per 10 stuks met een minimaal
bestedingsbedrag van 50,- (excl. bezorgingskosten).
Alle vis- en vlees hapjes kunnen ook in een vega variant.

Losse borrelhapjes
v.a. 2,- per stuk

(roze) sushi

peer met serranoham en blauwe kaas

geitenkaasballetjes met cranberry

witlofbootje met krab en granaatappel

krokante cupjes met krabsalade

roggebrood met haring en ui

rode bietenmousse met makreel

blini's met zalm

spaanse tortilla met aoili
brioche rosbief en mierikswortelroom
(roze) falafelwraps

quiche, verschillende mogelijkheden
aardappelkoekjes met zure room en zalm
(vegetarische) saucijzenbroodjes

oranje snackpaprika's met geitenkaas

gevulde dadels

anti pasti op een prikkertje

caprese salade op een prikkertje

Borrelplateaus
v.a. 7,- p.p.

Mezze party plateau
(pittige) hummus, falafel en
knapperige groenten en
granaatappel

Kaasplateau
3 of 4 verschillende kazen,
(gedroogd) fruit, noten en jam

Vleesplateau
3 of 4 verschillende vleessoorten,
zongedroogde tomaatjes, brie,
mosterd en fruit

Seafoodplateau
3 of 4 verschillende (gerookte)
vissoorten, gamba's en diverse
sauzen

Alle borrelplateaus worden geserveerd met brood, crackers, huisgemaakte
kruidenboter en olijfjes

