
Receptie  
 
Hapjes 
 
Wij stellen u een assortiment van hapjes voor. Als richtlijnen in aantallen geven we u graag mee dat voor een 
receptie van 1 ½ à 2 uur u best rekent op 8 á 10 hapjes per persoon. 
 
1. Koude hapjes 
 
- Lepelhapje met fijne tagliatelli, gerookte zalm en bieslook     € 1,10 
- Lepelhapje met terrine van snoekbaars en tuinkruiden     € 1,10 
- Lepelhapje met asperges en gebakken scampi in vinaigrette    € 1,10 
- Lepelhapje met maatje op zijn best (enkel tijdens seizoen)     € 1,10 
- Tartare van tonijn met komkommer en limoen      € 1,20 
- Brochetje van Parmaham en meloenparel       € 1,10 
- Briochebroodje met verse ganzenleverterrine      € 1,35 
- Kramiektoast met ganzenleverterrine en muskaatdruiven     € 1,35 
- ‘Tartine Russe’ van ganzenlever en peperkoek met uienconfituur    € 1,35  
- Praline van ganzenlever en gerookte eend met dadel     € 1,35 
- Zalmrolletje van Graved Lachs en wit brood met mierikswortel    € 1,10 
- Tartare van dubbeldoelrund met krokantjes van Parmezaan en pesto van raket sla € 1,20 
- Notenbroodje met Belgische Brie en  Muscat d’Alexandriedruif druif uit Hoeilaart € 1,20 
- Zalfje van peterseliewortel en gedroogd witblauw dubbeldoelrund   € 1,25 
- Zilveren lepelhapje met tartare van zalm met tuinkruiden en meringue van limoen € 1,20 
- Lepelhapje met asperges uit Kalfort en Seranoham, schilfers van Oud Brugge kaas € 1,10 
- Roulade van wit brood met Filet d’ Anvers en Gentse Tierenteyn mosterd  € 1,10 
 
2. Warme hapjes 
 
- Assortiment van warme hapjes (Quiche Lorraine, mini- kaashoorntje, mini- kaasvidée, 
  mini- pizza en gevulde soesjes)        € 1,10 
- Lepelhapje met mosseltjes op Indische wijze      € 1,10 
- Lepelhapje met asperges op Vlaamse wijze (enkel tijdens seizoen)   € 1,00 
- Ciabatta met gedroogde tomaat en mozzarella      € 1,25 
- Mini- garnaalkroketje         € 0,70 
- Mini- kaaskroketje          € 0,60 
- Mini- kalfszwezerikenkroketje        € 0,70 
- Gefruite scampi met tartaresaus        € 1,35 
- Gefruite zeetongreepjes met kruidencoulis       € 1,55 
 
 
 
 



3. Hapjes in glaasjes 
 
- Heerlijkheid van gerookte rivierpaling        € 1,35 
- Mousse van ganzenlever met kruim van speculoos en uiencompote   € 1,35 
- Mousse van gerookte zalm met quinoa       € 1,35 
- Mini-loumpia met Mechelse koekoek en zoetzure-saus     € 1,35 
 
4. Soepjes (geserveerd in mokkatasjes) 
 
- Kreeftenroomsoep- Aspergeroomsoep- Posteleinroomsoep - Mosselsoepje met bieslook en kurkumaroom 
- Gaspacho- Cappuccino van Broccoli       € 1,35 
 
5. Mini sandwiches 
 
- Assortiment van belegde broodjes        € 1,20 
- Halve sandwiches volledig gegarneerd (canapées)      € 1,55 
 
6. Mini-gebakjes / dessertjes 
 
- assortiment van mini-gebakjes en kleine dessertjes in mini-glaasjes (éclairs, javanais,  
chocolademousse, bavarois, miserable, confituurtaartje, franchipane, ……)  € 1,50 
 
 
 
Uiteraard staan wij steeds tot u dienst voor alle bijkomende wensen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerard De Vis 
 
 


