Hapjes
Beschikbaar vanaf 20 personen

ARRANGEMENTEN

Hapjes arrangement 1 €7,00
1 tafelgarnituur | 1 ronde koude hapjes | 1 ronde warme hapjes

Hapjes arrangement 2 €10,00
1 tafelgarnituur | 1 ronde koude hapjes | 1 ronde warme hapjes |
1 late night snack

Hapjes arrangement 3 €10,50
1 tafelgarnituur | 2 rondes koude hapjes | 1 ronde warme hapjes |
1 ronde bittergarnituur

Hapjes arrangement 4 €11,00
1 tafelgarnituur | 1 ronde koude hapjes | 1 ronde warme hapjes |
1 ronde bittergarnituur | 1 late night snack

Hapjes arrangement 5 €12,00
1 tafelgarnituur | 2 rondes koude hapjes | 2 rondes warme hapjes

Hapjes arrangement 6 €4,75
3 rondes bittergarnituur

Bekijk de hapjes op de volgende pagina

De

Helden

van

Kien

www.deheldenvankien.nl
reserveringen@deheldenvankien.nl
0413-322598

Hapjes
HAPJES

Tafelgarnituren
Nootjes (standaard op tafel)
aan te vullen met één andere tafelgarnituur
Olijven |Tortilla chips met chili en guacamole |
Rauwkost (paptrika- en komkommerrepen) met kruidencrème

Koude hapjes
Worden allemaal geserveerd
Bruschetta met tomaat en basilicum | Spinata Romana
Wrap carpaccio met truffelmayonaise |
Toast met brie, noot en honing | Zalm gerookt met wakame |
Mini sandwichblokje kip

Warme hapjes
Kies er één:
Chickenchunks met chilimayonaise | Yakitorispiesjes |
Broodje bitterbal | Gehaktballetje ingewikkeld in spek

Late night snack
Kies er één:
Puntzakje friet met mayonaise | Broodje kroket/frikandel |
Worstenbroodje | Mini broodje hamburger (+

€0.95 p.p)

Bekijk de arrangementen op de vorige pagina

De

Helden

van

Kien

www.deheldenvankien.nl
reserveringen@deheldenvankien.nl
0413-322598

Hapjes
HAPJES

Tafelgarnituren
Nootjes (standaard op tafel)

aan te vullen met één andere tafelgarnituur
Olijven
Tortilla chips met chili en guacamole
Rauwkost (paptrika- en komkommerrepen) met kruidencrème

Koude hapjes
Worden allemaal geserveerd
Bruschetta met tomaat en basilicum | Spinata Romana
wrap carpaccio met truffelmayonaise |
toast met brie, noot en honing | Zalm gerookt met wakame |
Mini sandwichblokje kip

Warme hapjes
Kies er één:
Chickenchunks met chilimayonaise
Yakitorispiesjes
Broodje bitterbal
Gehaktballetje ingewikkeld in spek

Late night snack
Kies er één:
Puntzakje friet met mayonaise B
roodje kroket/frikandel
Worstenbroodje
Mini broodje hamburger (+

€0.95 p.p)

Bekijk de arrangementen op de vorige pagina
De

Helden

van

Kien

www.deheldenvankien.nl
reserveringen@deheldenvankien.nl
0413-322598

