Luxe hapjes Jochumhof 2018
Vanaf 30 personen en minimale afname van 6 verschillende hapjes per persoon. Deze
suggestie kunnen naar uw wens worden aangepast. De hapjes worden uitgeserveerd op
schalen *** geeft aan welke hapjes vegetarisch zijn.
Prijs per stuk
Koud












Amuselepel met zalmsalade en bosui
Fijne rauwe ham met meloen
Gerookte kipfilet met ananas-chutney
Prikkertje met tomaat/mozzarella en pesto ***
Wrap met kip, roomkaas en jalapenopeper
Gevuld ei met een vleugje kerrie en bosui ***
Crostini met reypenaer en groene druif ***
Zacht gegaarde zalm met sesam en wasabi mayonaise
Amuselepel met carpaccio en parmezaanse kaas
Amuselepel met vitello tonato
Cocktailtje van garnaaltjes en avocado

€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,50
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75

Warm









Mini pizza met zontomaatjes, zwarte olijven en mozzarella ***
Pittig gehaktballetje (huisgemaakt)
Kibbeling met remoulade saus
Quiche lorraine met prei en ham
Crostini met brie en aceto balsamico siroop ***
Scampi in Tempura
Mini satétje met satésaus
Klein koffiekopje met een dagsoepje (ook vegetarisch mogelijk)

€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,50
€ 1,75
€ 1,85
€ 1,85
€ 2,25

Borrel items (vanaf 12 personen)
 Zoute pinda’s
 Ambachtelijke roomboter kaasstengels
 Plakjes leverworst (incl. mosterd)
 Notenmelange en zuidvruchten
 Kaasblokjes (incl. mosterd)
 Kleine puntzakjes frites met mayonaise
 Italiaanse kwaliteitsolijven en zongedroogde tomaatjes
 Receptiegarnituur (50 stuks inclusief 3 sauzen)

€ 0,50 p.p.
€ 0,75 p.p.
€ 0,85 p.p.
€ 1,10 p.p.
€ 1,35 p.p.
€ 1,60 p.p.
€ 1,75 p.p.
€ 24,50

Wij berekenen geen locatiehuur. Deze tuin wordt onderhouden
door ca. 40 vrijwilligers. Voor het behoud en onderhoud van de
botanische tuin bereken wij een symbolische bijdrage van € 1,p.p. Uiteraard mogen uw gasten hiervoor de tuin bezoeken.
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