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Vegetarisch 

Schaaltje van huisgemaakte krokantjes; pastinaak, zoete aardappel en truffelaardappel     € 1,25 

Glaasje met wortel, komkommer en bleekselderij met yoghurt dip       € 1,25 

Bruschetta Caprese; tomaat, basilicum en mozzarella met zeezout en olijfolie      € 1,25 

Vegetarische carpaccio van rode biet met rucola, perzik en geitenkaas       € 1,50 

Crostini met mango, geitenkaas en balsamico          € 1,50 

Crostini met paddenstoelen, geitenkaas en perensalsa         € 1,50 

Vis  

Canapé met gerookte zalm en crème fraiche           € 1,25 

Ciabatta met tonijnsalade, kappertjes en rode ui          € 1,25 

Canapé met artisjokkenmousse en Noorse garnalen         € 1,25 

Soepje van komkommer met snippers van gerookte zalm         € 1,25 

Tramezzini (Italiaans brood) belegd met o.a.; gerookte paling, gerookte zalm, gerookte heilbot    € 1,50 

Diverse soorten sushi                € 1,50 

Amuseglaasje van tonijn, avocado, wasabi mayonaise en geroosterd sesamzaadjes            € 2,00 

Bonbon van Hollandse garnaaltjes in een romige saus omwikkeld met gerookte zalm     € 2,00 

Rauwe oester met citroen en peper             € 2,00 

Gegratineerde oester met lookboter en kaas            € 2,00 

Vlees 

Mini wrap met gerookte kip, paprika en avocado          € 1,25 

Canape met filet American en snippers van rode ui          € 1,25 

Pastrami van Limousin rund met chutney van tomaat         € 1,25 

Bladerdeegstengel met sesam en Serranoham          € 1,25 

Grissini met Parmaham en een avocadodip           € 1,25 

Crostini met gerookte kip, brie en cranberry compote         € 1,25 

Canape met peer, Parmaham en brie             € 1,25 

Rosbiefrolletjes van Zeeuws Limousin rund gevuld met pesto en veldsla      € 1,25 

Witlofschuitjes met appel, spek, hazelnoot en geitenkaas         € 1,25 

Stokbroodjes van geitenkaas, honing en pijnboompitten omwikkeld met spek       € 1,50 

Carpaccio bonbon gevuld met truffelmayonaise          € 1,50 

Carpaccio van Zeeuws Limousin rund met pesto, pijnboompitten en overjarige kaas      € 1,50 

Warm 

Gevulde champignons met roomkaas en spekjes          € 1,50 

Mini stoofpotje van Zeeuwse Limousin rund met bospaddenstoelen en truffel puree     € 2,00 

Gegrilde gehaktballetjes in licht pikante tomatensaus         € 1,50 

Mini broodje hamburger van Zeeuws Limousin rund met gebakken ui        € 2,25 

Prikkers 

Prikker met mozzarella, tomaat en basilicum           € 1,25 

Prikker met Rosbief van Zeeuws Limousin rund met gegrilde courgette en pesto     € 1,25 

Prikker van gebakken spek met geitenkaas en honing          € 1,25 
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