Overzicht snacks en catering
Op tafel / buffet geserveerd
Mooie presentatie buitenlandse kazen, feestelijk geserveerd met
o.a. paté, tappenades en olijven met ruim stokbrood.
Vanaf € 142,50 (voor circa 30 personen)
Tortilla chips “1ste Aanleg”
Tortillachips met een dip van mascarpone (Italiaanse zachte kaas), chilisaus en verse korianderblaadjes.
€ 7,50 per set
Tafelpresentatie luxe noten, olijven en dun gesneden jamón de Trévelés.
€ 9,50 per set
Huisgemaakte soep van uw keuze met stokbrood
€ 3,40 per persoon
(vanaf 30 personen)

Van schaal geserveerd
Combinatie caféhapjes;
2 x bitterbal, 2 x presentatie kaas en worst combi, 2 x haring, 1 x vers gebraden gehaktballetjes.
Vanaf € 130,- (voor circa 20 personen)
Sashimi, Japanse rauwe vis*
Zalm, gamba en coquilles van een amuselepel op Japanse wijze met soja en wasabi.
Vanaf € 99.50 (30 stuks, meerprijs grotere gezelschappen op aanvraag)
Gemarineerde mosselen**, als tapa in de schelp geserveerd met een groenten/balsamico dressing
€ 42,50 (circa 65 stuks)
Hollandse haring van schaal met ui en zuur
Vanaf € 40,00 (circa 25 personen)

Van Dobben bitterballen
40 stuks € 26,(minimaal 40 stuks i.v.m. externe aanlevering)
50 stuks € 32,50 60 stuks € 39,Vers gebraden rundergehaktballetjes met huisgemaakte tomatensaus***
40 stuks € 30,00 50 stuks € 37,50 60 stuks € 45,Luxe canapés
Divers belegd met o.a. gerookte zalm, vitello tonato, Brugse blomme,
Vanaf € 222,50
(120 stuks)
Diverse belegde luxe mini bolletjes
met o.a. Serranoham, filet American, gerookte zalm, paté, oude kaas
€ 70,- per 25 stuks
Wijnen****
De 1ste Aanleg heeft 10 schenkwijnen, wij adviseren u graag voor de beste keuze voor uw feest of borrel.
Bovenstaande suggesties kunnen altijd aan uw wensen worden aangepast.
Heeft u eigen verzoeken? Geen probleem, we kunnen alles aan.
Met het maken van de juiste keuzes m.b.t. hoeveelheden en combinaties adviseren wij u graag.

* Om de duurzaamheid van een wild gevangen vis te respecteren bieden
wij u vanaf heden geen tonijn meer aan.
** Uitsluitend in het mosselseizoen
*** Bevat noten!
**** U bent welkom voor een wijnproeverij “op eigen houtje”

