Afleveren - Receptiehapjes
Onderstaande prijzen zijn richtprijzen, graag werken wij een voorstel op maat uit voor je!
Deze prijslijst geldt voor onze afleverservice op verplaatsing, excl. bediening. Wij leveren gratis tot 15 km!!

Koude toastjes

€ 1,50 per stuk .

Versierd met bvb. zalm, krab, garnaaltjes, tonijn, bloemkoolmousse, paté, kip, ham
Komkommer gevuld met ham mousse, tomaatje gevuld met garnaaltjes, witloofblaadjes gevuld met mousse

Luxe koude toastjes

€ 1,75 per stuk .

Versierd met bvb. gerookte zalm, gerookte forel, gerookte heilbot, mousse van gerookte vis,
Ardeense ham met meloen, gevulde champignons met gorgonzola

Belegde halve broodjes

€ 1,80 per stuk .

Versierd met bvb. zalm, krab, garnaaltjes, tonijn, paté, kip, ham

Warme toastjes

€ 1,60 per stuk .

Bvb. garnaalkroketjes, kaaskroketjes, mini vis vidé, mini kip vide, mini pizza, mini kaastaartjes, gefrituurde
calamari, bitterballen, merguez-worstjes, broccolitaartje, spekreepjes met pruimen, Quiche Lorraine

Luxe warme toastjes

€ 1,80 per stuk .

Bvb. gevulde champignons, preipannenkoekjes, sesamvleugeltjes, saté met pindasaus

Warme lepelhapjes

€ 1,50 per stuk .

Bvb. scampi in looksaus, mossel met saffraan sausje, kip met kerriesausje, escargots in een looksausje

1

Afleveren - Receptiehapjes

€ 1,50 per stuk .

Fruithapjes

Bvb. aardbei met chocolade, ananasspies, meloenknikkers met porto, druif met chocolade, fruittaartje

Crudités, dipjes en zoutjes

€ 1,30 per persoon .

Broodjes

.

Gesloten broodjes 8 cm kaas en hesp ---------------------------------------------------------------------------------- € 1,30
Gesloten broodjes 12 cm kaas en hesp -------------------------------------------------------------------------------- € 1,55
Gesloten broodjes 8 cm salades ----------------------------------------------------------------------------------------- € 1,55
Gesloten broodjes 12 cm salades --------------------------------------------------------------------------------------- € 1,85

Opgevuld brood (voor ongeveer 15 personen)

€ 21,- per stuk .

Groot boerenbrood + boterhammen belegt met kaas en hesp

Wenst U meer informatie of wilt U wijnen bestellen?
Contacteer ons via info@terhoolst.be of op het telefoonnummer 014/81.10.12
Wanneer er wijn besteld wordt, nemen wij alle overschotten van wijnen terug.
U kan ook eens een kijkje nemen op de website van www.ryco-wijnen.be
Met vriendelijke groeten
Rob en Hilde Geubbelmans-Bertels
Indien je last hebt van allergenen, vermeld dit zeker bij uw reservatie dan houden wij hier rekening mee.
Betaalmogelijkheden: Cash, Bancontact, Visa, Mastercard, Payconiq

2

