
satébuffetje 't Karrewiel             € 6,45 bourgondisch buffet 't Karrewiel    € 18,50

kipsaté los in een chafingdish 130 gr. p.p. saté

beenhamsnippers in champignonsaus

komkommersalade met tomaat gehaktballetjes

met stokbrood en kruidenboter gerookte zalm

kroepoek nieuwe haring met uitjes

Noorse garnalen met cocktailsaus

huzarensalade

gevulde eieren

ham met asperge

extra: kroepeok

1 kipdrumstick p.p.    € 2,00 boerenham met meloen

2 gehaktballetjes p.p. € 2,00 kiprolade

huzarensalade           € 1,50  2 soorten rauwkostsalade

stokbrood

kruidenboter

luxe bordjes en bestek, wegwerp € 0,85 extra pikante kipreepjes + € 2,50

extra nasi + € 1,50

Let op, is geen volledige maaltijd! luxe bordjes en bestek, wegwerp € 0,85

hapjes 't Karrewiel compleet     € 9,95 p.p. hapjesbuffet de luxe         € 15,95 p.p.

koude hapjes: 5 p.p. gevulde eieren

gevulde eieren asperges in ham

asperges in ham ragoutbakjes met filet american

worst gevuld met kruidenkaas wrap vitello tonato

toast met zalm wrap met carpaccio

ragoutbakjes met garnaaltjes in cocktailsaus wrap met zalm en roomkaas

toast met paling en haring

geleverd in vacuümzakken of rechaud, ragoutbakjes met garnaaltjes in cocktailsaus

pittige kipkuifjes

gehaktballetjes in saus geleverd in vacuümzakken of rechaud,

minisatéhapjes met satésaus gehaktballetjes

minisatéhapjes met satésaus

stokbrood, en kruidenboter pittige kipkluifjes

spare ribs

roergebakken gamba's met knoflookolie

Kan ook als hapjes buffetje geserveerd worden

stokbrood, en kruidenboter

Let op, is geen volledige maaltijd! Let op, is geen volledige maaltijd!

café-zaal 't Karrewiel partyservice

Hapjes waarmee u voor de dag kunt komen

Alle prijzen zijn gebaseerd op groepen van minimaal 25 personen en thuisgebracht.

Hapjes en buffetten voor thuis    



Bourgonische schaal vis                  € 16,50

pasta met tonijn

gerookte zalm

gerookte zalm

nieuwe haring met uitjes

Noorse garnalen met cocktailsaus

crabsalade

Bourgondische schaal vis en vlees  € 14,50 makreelfilet

huzarensalade diverse soorten rauwkost

gevulde eieren met stokbrood en kruidenboter

ham met asperge

boerenham met meloen

kiprolade bourgondische schaal vlees            €14,50

gehaktballetjes huzarensalade

gerookte zalm gevulde eieren

nieuwe haring met uitjes ham met asperge

Noorse garnalen met cocktailsaus boerenham met meloen

kiprolade

diverse soorten rauwkost gehaktballetjes

met stokbrood en kruidenboter Paté

carpaccio

extra gerookte paling  € 2,50 brie 

diverse soorten rauwkost

met stokbrood en kruidenboter

medeteriaanse hapjes (tapas)         € 15,95 medeteriaans buffet (met tapas)      € 22,50

koude hapjes, op tafel zetten, zit in bakjes koude gerechten:

pasta met tonijn

olijven féta in olie carpaccio

tapenade griekse salade

zongedroogde tomaatjes komkommersalade met tomaatjes

salami gevulde pepertjes

rode en groene tapenade olijvenen féta in olie

quiche loraine filet american

kruidenboter aoli

brood tapenades

parma ham

rode en groene pesto

geleverd in vacuümzakken of rechaud, salami

div. soorten brood

spaanse gehaktballetjes in tacosaus kruidenboter

roergebakken gamba's in knoflookolie geleverd in vacuümzakken of rechaud,

stukjes varkenshaas in madeirasaus pasta bolognaise

rijst

quiche loraine

Kan ook als hapjes buffetje geserveerd worden spaanse gehaktballetjes in tacosaus

varkenshaas in madeirasaus

Let op, is geen volledige maaltijd! roergebakken gamba's in knoflookolie

luxe bordjes en bestek, wegwerp € 0,85

Alle prijzen zijn gebaseerd op groepen van minimaal 25 personen en thuisgebracht.


