Koud borrelgarnituur
Naast onze sublieme koude borrelhapjes bieden we ook bijzondere luxe borrelgarnituur. Extra
lekker voor als u uw gasten iets bijzonders wilt aanbieden. Hieronder een overzicht van de koude
hapjes die uw gasten zullen waarderen.
Basis koude borrelhapjes
•

Kaas

•

Olijven assortiment

•

Diverse gevulde eitjes

•

Toast met brie

•

Spiesje van gehaktbal

•

Toast met kruidenroomkaas

Prijs € 0,70 per stuk (schaal 60 stuks)
Luxe koude hapjes
•

Canape met gerookte makreel

•

Crostini met gerookte forel, citroen en dille

•

Roggebrood met roomkaas en gerookte zalm

•

Mini bruschetta met paprikasalsa en basilicum

•

Wraprolletje zalm

•

Haring op roggebrood

Prijs € 1,00 per stuk (schaal 60 stuks)

Luxe Canape hapjesschaal
•

Canape met vijgenconfituren en eendenborstfilet

•

Canape met ananasroomkaas, gerookte kip en pijnboompitjes

•

Canape met filet american met uitjes

•

Canape met huisgemaakte pesto, mozzarella en tomaat

•

Canape met roomkaas, wakame salade en gerookte zalm

Prijs € 1,40 per stuk (schaal 50 stuks € 70,00)
2TASTY KOUD BITTERGARNITUUR EXCLUSIVE (50 STUKS)
Gevarieerd assortiment koude hapjes:
•

Mini garnalen cocktail met huisgemaakte whiskey saus

•

Glaasje met tomaat-mozzarella salade met een huisgemaakte pestodressing

•

Glaasje met een garnalenspiesje met een Oosterse dressing en wakame salade

•

Bruscetta van huisgerookte zalm met rucola

•

Tortilla gevuld met zalm en kruidencrème

Prijs € 1,75 per stuk (schaal 50 stuks € 85,00)

Gevarieerd assortiment koude hapjes:
•

Blini met zalm, roomkaas en dille

•

Wraps met gerookte kip en hoisin saus

•

Dadel gevuld met roomkaas

•

Kipspiesje gemarineerd in piri piri

•

Canapé met brie en walnoot

Prijs € 1,65 per stuk (schaal 50 stuks € 82,00)
Let op: minimaal bestedingsbedrag voor de hapjes is € 100
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 6% btw.
Naast bovenstaande bijzondere hapjes leveren we ook combinaties daarvan. Wilt u ook uw
gasten culinair verwennen? 2Tasty Catering inspireert u graag met leuke en originele ideeën.
Fingerfood
2Tasty Catering uit Zoetermeer biedt een voortreffelijk fingerfood assortiment aan voor uw
feesten en evenementen. Bekijk hieronder een overzicht van onze overheerlijke fingerfood
catering. Zit uw smaak er niet bij, weet dan dat we er vele andere variaties mogelijk zijn. Met
2Tasty Catering beschikt u altijd over een verrassende borrelhap.
Koud
Assortiment fingerfood van 5 soorten
•

Mini wrap, met gerookte zalm, roomkaas en spinazie

•

Fruitsalade, glaasje met verse fruitsalade

•

Gerookte kip, glaasje met gerookte kip met blokjes mango en paprika

•

Vega spiesjes, Bolletjes mozzarella met cherry tomaatjes aangemaakt met pesto

•

Koude soep, Spaanse Gazpacho geserveerd met garnituur van ei, ui, peterselie en
croutons

Prijs: € 10,00 p.p.
Mediterrane heerlijkheden
Assortiment fingerfood van 5 soorten
•

Broodsoorten met tapenades en olijven op tafel

•

Mini-quiches gevuld met gerookte kip, kaas en prei

•

Mini-quiches gevuld met feta, spinazie en basilicum

•

Mini-quiches gevuld met broccoli met zalm en ui.

•

Bruscetta van huisgerookte zalm met rucola

•

Empanadas met kruidig gehakt en gecarameliseerde uitjes

•

Empanadas met tonijn en tomaat

•

Albondigas in tomatensaus

•

Wraps met gerookte kip en tapenade

•

Tramazone van gerookte zalm, limoenmascarpone crème en bieslook

Prijs: € 10,00 p.p.
2Tasty Speciaal
Assortiment fingerfood warm van 8 soorten
•

Loempiaatjes met oriental dip

•

Vis/garnaalkoekjes met sereh en limoenblad en oriental dip

•

Yakitori kipspiesjes besprenkeld met bieslook

•

Garnalen in een jasje met zoetzure dip

•

Chicken tikka spiesjes met rhaita dip

•

Wraps met gerookte kip en hoisin saus

•

2Tasty worstenbroodjes

•

Chili kip worstenbroodjes

Prijs: € 10,00 p.p.
Naast het genoemde assortiment finger foods zijn er vele andere variaties mogelijk. De prijzen
zijn gebaseerd op minimaal 15 personen, maar ook voor een kleinere groep mensen verzorgen
we graag een bijzondere borrelhap.
Wij leveren ook opgemaakte Salades
Zalmsalade ,Aardappelsalade,Kipsalade,Tonijnsalade,Eierensalade,Bietensalade
Hierbij verzorgen we ook voor stokbroden met huisgemaakte kruidenboter erbij
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