
HANDHAPJES 
 
Minimum afname 100 stuks, 30 per soort 
Eenvoudige hapjes 
Per stuk €0,75 
Kaasblokje met zilveruitje 
Belegen kaas met ananas 
Boterhamworst om een augurkje  
Gevulde eieren 
Per stuk €1,-- 
Roggebroodzebra’s (roggebrood, kruidenroomkaas, kaas) 
Manchegospiesjes met geconfijte paprika 
Boerenbrood met brie, kruidenroomkaas en tuinkers 
Boerenbrood met tapenade, salami en pomodori secchi 
Canapé met makreel en aïoli 
Canapé met vijgenjam en tallegio of blauwe kaas 
Canapé met kipkerriesalade 
Canapé met rosbief en avocado 
Canapé met tonijnsalade 
Plaatquichestukjes met groenten en kaas klein 
Plaatquichestukjes met bacon en champignons klein 
 
Handhapjes luxe 
Minimum afname 30 stuks  per soort 
  20 – 100 hapjes €. 1,75 per stuk (maximaal 5 soort kiezen) 
120 – 260 hapjes €. 1,65 per stuk (maximaal 9 soort kiezen) 
280 – 500 hapjes €. 1,50 per stuk (maximaal 12 soort kiezen) 
520– 1000 hapjes €. 1,45 per stuk (maximaal 15 soort kiezen) 
 
Vegetarisch 
Artisjokhart gevuld met pesto-roomkaas 
Phyllo driehoekjes met feta-spinazievulling  
Druivenbladeren met dadel-rijst vulling 
Stukjes plaatquiche met groenten en kaas 
Spiesje met geitenkaas gerold in munt en vijgen 
Medjoul dadel gevuld met walnotenroomkaas 
Plateau van internationale kazen 
Hartige soesjes met kruiden-roomkaas 
Noten-zuidvruchtballetjes (zoet) 
Spaanse kaasspiesjes met geconfijte paprika 
In port gewelde abrikozen gevuld met blauwe kaas 
“wentelteefje”met een kwarteleitje en tomatenchutney 
Tortilla de patatas puntjes met champignons  
Gevulde eieren (eventueel met zalmvulling) 
Gemarineerde champignonhoedje met kaasvulling 
Roggebroodcanapé met blauwekaasmousse en walnoot 
 
 
 
 
 
 
 



Vis 
Komkommerzonnetje met tonijnmousse 
Mini blini’s met zure room en vis 
Kerstomaatje gevuld met mousse van gerookte vis 
Gerookte zalm met dille om een babymaisje 
Roggebroodcanapé met haring op mierikswortelmousse 
Hartige soesjes met zalmvulling 
Gerolde omelet met gerookte visvulling 
Canapé met makreel en aioli 
 
Vlees 
minisandwich met tomatenjam en eendelevermousse 
Druivenbladeren met gehaktvulling 
Meloen of groene asperge in Italiaanse ham  
Mini sneetje paté en croûte 
Marokkaans gehaktballetje met komijn 
Krokante canapé met paté mousse 
Lamsham met mintcrême om een groene asperge 
Gerolde spinata Romana met pomodorri secchi creme gevuld 
Eendenborstrolletje met mango 
Cajun drumsticks (koude kip) 
“sushi” van gedroogde ham en pomodori secchi creme 
Banderillas (Spaanse snackspiezen met o.a. manchegokaas, kerstomaatje, ansjovis, olijven, chorizo, 
etc.) 
“horse figs” gewelde vijgen met mintjelly, rode bietenscheuten en bressola 
Medjoul dadels met gerookte kipvulling 
Champignonhoedje met chorizovulling 
 
Tafelknabbels 
Prijs per persoon, minimum afname 10 personen 
 
Assorti eenvoudig €.1,50 
Pinda’s, studentenhaver, aardappelchips 
 
Assorti luxe €.2,50 
Pinda’s, studentenhaver, gemarineerde olijven, nachos met salsa 
 
Wereldhandhapjes 
Minimum afname 30 stuks  per soort 
  20 – 100 hapjes €. 2,-- per stuk (maximaal 5 soort kiezen) 
120 – 260 hapjes €. 1,80 per stuk (maximaal 7 soort kiezen) 
280 – 500 hapjes €. 1,65 per stuk (maximaal 8 soort kiezen) 
520– 1000 hapjes €. 1,50 per stuk (maximaal 12 soort kiezen) 
Europa 
Plaatquichestukjes  met groenten en kaas 
Tortilla de patatas puntjes met champignons  
Gemarineerde champignonhoedje met kaasvulling 
Gevulde eieren (eventueel met zalmvulling) 
Roggebroodcanapé met blauwekaasmousse en walnoot 
Miniblini’s met zure room en vis 
Gerookte zalm met dille om een babyaisje 
Roggebroodcanapé met haring op mierikswortel mousse 
Gerolde spinata Romana met pomodori secchi vulling 
Meloen of groene asperge gerold in Italiaanse droge ham 



 
Azië 
Sushi met diverse vullingen (vis of vegetarisch) 
Kleefrijstballetjes met rodebonenvulling 
Pincho’s met gerookte kip en mango 
Kleefrijst met pittige makreel 
Gestoomde komkommers gevuld met gehakt en garnalen 
Pikante gambaspiesjes 
Zuid Amerika 
Mini wraps gevuld met avocado en pittige salsa 
Canapé met avocado en garnalen 
Jamaicaanse vleeskoekjes  
Maiskoekjes met birmabichutney 
Tamales (bananeblad gevuld met mais en gehakt) 
Afrika 
Phyllodriehoekjes met spinazie, munt en feta  
Pindakoekjes met waterkersdip 
Mini tomaatjes gevuld met hummus en olijf 
Zoete noten-zuidvruchtentruffels 
Spiesjes met kerriekip en ananas 
Medjouldadel gevuld met kip en amandel 
Kipkluifjes in kruidige pindakorst 
Marrokaans gehaktballetje met komijn 
 
Wereldtafelknabbels per persoon €.2,50 
Bananenchips 
Nachos met salsa 
Papadums met mangochutney 
Kroepoek 
Pistachenoten 
Gerookte amandelen 
Kaasvlinders 
 
 
 
 
 
Tapas handhapjes (fingerfood) 
Prijzen bij 5 hapjes per persoon: 
 
21 tot 50 personen                     €.10,-- per persoon                   5 soorten hapjes uit assortiment 
51 tot 100 personen                   €.9,50 per persoon                  7 soorten hapjes uit assortiment 
meer dan 100 personen              €.9,-- per persoon                 10 soorten hapjes uit assortiment   
 
Vegetarisch: 
Tortilla de patatas puntjes met kruiden 
Gevulde eieren (eventueel met zalmvulling) 
Ingelegde paprika met manchego 
Gemarineerde champignonhoedje met kaasvulling 
Roggerondje met cabralescreme (blauwe kaascreme) en port 
Manchegokaasspiesje met geconfijte paprika 
Gewelde abrikozen met cabrales (blauwe Spaanse kaas) 



Vis: 
Zalmrolletje met babymais en dillevulling 
Plaatquiche stukjes met tonijn 
Komkommerzonnetje met tonijnmousse 
Huevos Rellenos (gevulde eieren) met zalm en zalmeitjes 
Canape met makreel en aioli 
Kerstomaatje gevuld met vismousse 
Vlees: 
Gehaktbalspiesje met olijf 
Canapé met paté en vijgen 
Kipkluifje met knoflook (koud) 
Spiesje van pittig chorizoworstje met augurk 
Banderillas (Spaanse snackspiezen met o.a. ansjovis, chorizo, olijf, kerstomaatje) 
Champignonhoedje met chorizovulling 
Aspergetips of meloen met gedroogde ham 
Dadels met gerookte kipvulling 
 

Warme handhapjes 
Als onderdeel van handhapjes assortiment  
Tot 20 personen                       €. 1,-- per persoon extra 
20 tot 50 personen                        €.0,75 per persoon extra 
50 tot 100 personen                      €.0,50 per persoon extra 
meer dan 100 personen                 €.0,25 per persoon extra    
                         
Kruidige kipkluifjes 
Lamsgehaktballetjes 
Pittige chorizoworstjes 
Plaatquiche stukjes met diverse vulling 
Tortilla de patattas met diverse vullingen 
 
Bulgaarse hapjes 
€. 2,-- per stuk /minimum afname 30 stuks per soort 
 
Tomaatjes gevuld met ajvar 
Wijnbladeren gevuld met kruidige yoghurtrijst 
Gegrilde aubergine gerold om schapenkaas 
Omeletpuntjes met spinazie en kaas 
Champignonhoedjes gevuld met kruiden en knoflook  
Canapé met vis en foreleitjes 
 
 
 
Italiaanse hapjes 
€. 2,-- per stuk /minimum afname 30 stuks per soort 
 
Tomaatjes gevuld met ricotta en pistachenootjes 
Geitenkaasspiesjes met munt en vijgen 
Zalmrolletjes om babymais met dillecreme 
Spinata romanarolletjes met pomodori secchi vulling 
Mini caprese spiesjes met mozarella, pesto, tomaat, basilicum, pomodori secchi 
Parmaham om een groene asperge 
 



Biologische handhapjes 
€.2,25 per stuk/minimum afname 30 stuks per soort 
 
vegetarisch 
kerstomaatjes gevuld met hummus 
rolletje van gegrilde aubergine gevuld met feta 
komkommerzonnetje met wortelmousse en cottage cheese 
medjouldadel gevuld met walnotenroomkaas 
stukjes plaatquiche met groentenvulling en kaas 
notenzuidvruchtenballetjes (zoet) 
geitenkaasspiesjes met munt en vijgen 
Tortilla de patatas puntjes met champignons  
Gevulde eieren (eventueel met zalmvulling) 
Gemarineerde champignonhoedje met kaasvulling 
Roggebroodcanapé met blauwekaasmousse en walnoot 
Champignonpuddinkjes met tomatenchutney en tuinkers 
Courgettekoekjes met sesamzaad  
 
vlees 
Medjoul dadels met gerookte kipvulling 
Champignonhoedje met chorizovulling 
Gehaktballetje met olijf 
“sushi”van rauwe ham met pomodori secchi vulling 
lamshamrolletje met walnoten-abrikozenvulling 
Gerolde spinata Romana met pomodorri secchi creme gevuld 
Jamaicaanse vleeskoekjes  
Krokante canapé met paté mousse 
 
Vis 
NB de vis is niet biologisch maar wel MSC gevangen 
Canapee met tonijnsalade 
Kerstomaatje gevuld met zalmmousse 
Canapee met sardinesalade en tapenade 
Roggerondje met haring en mierikswortelmousse 
 


