Bestelformulier Hapjes Catering Express (verzorgd door AJ-Verhoef)
Catering-Express verzorgt uw hapjes professioneel op locatie.

LBestelling versturen
Aantal

€ 45.00

…………..….. x

Haringschaal (15 personen, 75 stuks)
Stukjes zoute haring met uitjes, zure haring met zure
uiringen, Amsterdamse uitjes en augurk

€ 6,95
per
persoon

………..…….. x
personen

Tappas schaal (vanaf 10 personen te bestellen)
Sortering van kipspiesjes, dadels met bacon, albondigas,
tortillapuntjes, gemarineerde garnalen,
chorizoworstjes, sweet pepper, spiesjes van tomaten
met mozzarella (5 p.p.) inclusief olijven en nachochips

€ 40.00

………..…….. x

Bittergarnituur (75 stuks)
Gesorteerde schaal frituurhapjes met bitterballen,
bami- en nasihapjes, miniloempia's, kipnuggets,
borrelfrikadel ed. inclusief twee sausjes

€ 37.50

………..…….. x

Bladerdeeghapjes (40 stuks)
Schaal met mini saucijzenbroodjes, bladerdeeghapjes
gevuld met kipkerrie en mini kaasbroodjes

€ 22.50

………...….. x

Luxe zoute koekjes en noten (15 personen)
Opgemaakte schaal met gesorteerde noten en luxe
zoute koekjes

Naam:
Adres:
Datum:
Hapjes

Telefoon:

Besteld door:

Projectnummer:

Formulier faxen of mailen naar: 030-2674869 of info@aj-verhoef.nl
aantal

Hapjes

Prijs per
schaal
€ 35.00

………...….. x

Kaas/worst plateau (60 stuks)
Sortering van puntjes jong belegen- en rookkaas,
gekookte worst, grillworst, puntjes salami en cervelaat
opgemaakt met garnituur

€ 45.00

………...….. x

Hapjesschaal populair (50 stuks)
Sortering van puntjes kaas, gevulde komkommer,
gevulde eieren, gevulde tomaatjes en roggebrood met
haring
Hapjesschaal luxe (50 stuks)
Sortering van toast met paling, crostini’s met carpaccio,
cornetjes van kiprollade met ananaskaas, Ardennerham
met meloen en spiesjes met cherrytomaat, mozzarella
en olijf

€ 63.00

……..….….. x

Prijs per
schaal

Alle hapjes worden geleverd op RVS schalen. Deze worden de volgende
werkdag weer opgehaald.
Catering Express kan uw volledige borrel verzorgen. Inclusief drank,
statafels, glaswerk en personeel. Als u 2 werkdagen van tevoren bestelt,
kunnen wij op tijd leveren. Neem contact op om de mogelijkheden te
bespreken: info@aj-verhoef of 030 - 2674869

Kijk op de site www.catering-express.nl of neem telefonisch contact op: 030-6061566 - Catering Express verzorgt ook buffetten en losse broodjes
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