 Koude hapjes;
PartyCare hapjes oa.;
Toscaans stokbroodje met roombrie & notenmelange
Mozzarella bolletjes & cherrytomaat
Tramezzinibrood met veenbessencompote & gevogelte mousse
Wrap, gevuld met roomkaas, mesclun en gerookte zalm
Spiesje van Peppadews & olijf
Gekoelde meloen met Coppa di Parma en blauwe bes
Verse dadels met roomkaas & cashewnoot
€ 0.95 p.e.
Assortiment Hippe Happe in glaasje, aardewerk, lepel en - of / schaal o.a.;
Gemarineerde Mozzarella bolletjes & cherrytomaat
Spiesje met olijf met zongedroogde tomaatjes
Mousse de canard met vijgencompote
Gemarineerde gamba met rivierkreeftenstaartjes
Vijgenbrood met mascarpone en verse dadels
Seranoham met meloenbolletjes
Krabmousse op lepel
Blini met gerookte wilde zalm
Klein versfruit spiesje
Verse vijg met Seranoham & mascarpone
Vanaf € 2.25 p.e.

 Warme ovenhapjes met bijpassende sausjes;
Diverse gehaktsnack zoals;
Javaanse kleine frikadelletjes, Mini Buffalo’s,
Mini Mexicano’s en sambaballetjes
Party saté , kleine gehaktballetjes
Pittige kipjuweeltjes
€ 0.85 p.e.

 Feestelijke tafelplankje voor ca. 10 personen, minimaal 2 stuks, met o.a.;
Notenmelange, zoute koekjes, kaasstengels, rauwkost in glaasje met dipper, blokjes
Old Amsterdam, rozemarijnworst, gemarineerde olijven & pepertjes gevuld met roomkaas
€ 2.50 p.p.
 Goed gevulde PartyCare kistjes;

“Laat u niet kisten”
Deze creatieve en goed gevulde kistjes (minimaal 3 stuks), worden gemaakt per ca. 10 personen;
Broodfestival oa.;
Diverse broodsoorten
Kruiden / knoflookboter
Verse pesto / eiersalade
Tonijnsalade / Tapenade van olijven
Roomkaas met bieslook
Filet American / kip - kerrie
€ 2.75 p.p.
Hollands glorie oa.;
Blokjes jong belegen kaas
Blokjes oud Amsterdam
Drentse & Groningerworst
Notenmelange & zoute koekjes
Amsterdamse uitje & augurk
Baby - wortel
Mosterd / gember dipper
€ 3.50 p.p.
Spaanse Tapas oa.;
Stukjes manchegokaas
Gevulde peppadews met roomkaas
Chorizoworst
Gemarineerde olijven
Knoflook gamba’s
Seranoham met groene asperges en / of meloen
Gemarineerde champignons
Gezouten amandelen
€ 4.25 p.p.
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Bijdragetransport € 10.00
Prijzen zijn exclusief b.t.w.
Heeft u andere wensen en / of budget….geen probleem wij maken alles op maat !

In al onze gerechten kunnen mogelijk allergie verwekkende ingrediënten in zitten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glutenbevattende granen
Ei
Vis
Pinda
Noten
Soja
Melk, inclusief lactose
Schaaldieren
Weekdieren
Selderij
Mosterd
Sesamzaad

PartyCare bob Sint Eustatius 51 7333 NW Apeldoorn
055 - 522 57 37 06 - 55 390 580
Info@partycare.nl www.partycare.nl
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