Catering William - Fingerfood

Kiezen uit een keur aan heerlijke kleine hapjes. Onder het genot
van een drankje genieten met vrienden en familie.
Fingerfood
Puree van zoete aardappel met een gegrilde gamba, geserveerd in een amuse glas
Gerookte paling, Hollandse garnalen en gemarineerde komkommer
Mini garnalencocktail (Hollandse garnalen), begeleid met een dressing van basilicum-olijfolie
Kipspiesje, gemarineerd met honing en oregano, begeleid met een zoete chilisaus
In wodka gemarineerde piel de sapo meloen, begeleid met rauwe ham
Bonbon van gemarineerde ossenhaas en Parmezaanse kaas
Pancetta hapje met cranberry paté en gekarameliseerde sjalot
In pinda gefrituurd kwarteleitje met rivierkreeft
Huisgemaakte Hollandse garnalentartaar met witte tonijn en sesamzaadjes
Een zalm bonbon, gevuld met krabmayonaise
Gefrituurde gamba met aardappel chip, begeleid met tabasco mayonaise
Geitenkaas omwikkeld met ontbijtspek met honing, geserveerd met gemarineerde peperkoek
Koekje van pinda en honing met gerookte eendenborst
Gegrilde gamba, begeleid met een pittige mango limoendip
Witte asperges met een dipsausje van huisgemaakte eiersalade (seizoen)
Rösti van aardappel met Serranoham en crème fraîche
Krokante focaccia met rundercarpaccio, begeleid met truffel mayonaise
Taartje van gerookte aardappel met Hollandse garnaaltjes
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Mini sandwich met Hollandse garnalenboter
Canneloni met een vulling van gerookte zalm, fijngesneden koriander en bieslook
Kipspiesjes met tabasco, huisgemaakte salsa, geserveerd op een tortilla chip
Toast met honing garnaal
Mini Sandwich met eiertruffel-crème
De gerechten worden gepresenteerd in porseleinen schaaltjes of glaasjes. Kan ook samen gesteld worden als
een complete maaltijd.
De gerechten zijn om u te inspireren, ze geven u een indruk van de mogelijkheden. Wij hebben geen vaste
menu’s en maken gebruik van seizoensproducten. Wij stellen de gerechten samen naar uw wensen.
Borden, bestek, servetten en een aangeklede buffettafel is inclusief
Evt. schoonmaakkosten worden vermeld in de offerte.
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