de Open Keuken
Partycentrum & Feesten van Tent tot Toetje
Molenstraat 26
Tel: 014/41.72.91
info@de-open-keuken.be

2350 Vosselaar
www.de-open-keuken.be

Gemengde Koude Hapjes in Glas €22,50
(pakket per 15 stuks)
3 x Tomaat/Mozzarella/droge ham
3 x Bieslookkaasje/Gerookte Zalm
3 x Frisse groentjes & appel met Gerookte Kip

3 x Gerookte Forelmousse
3 x Salade Quinoa

Gemengde Warme Ovenhapjes op Tegel € 22,50
(pakket per 15 stuks)
tegel kan rechtstreeks in de oven geplaatst worden en nadien op tafel
3 x Kipsaté zoetzuur
3 x Irish burger
3 x Toast Kastanjechampignons
3 x Berloumikaasje
3 x Zwarte Pens met Appel

Gemengde tafel/tapashapjes € 9,50/pers.
Tortilla/kebab Salamibuiltje met kaas
Oosterse balletjes Gekruide scampi’s

Meloenvinkjes Aperokippies
Grissini + kruidenkaas Olijven &
zongedroogde tomaatjes

Luxe hapjes Vlees € 1,75/st Vis € 2,00/st
Koud:
Vitello Tonato
Forelmousse met Granny Smith op peperkoek
(kan ook met zalmmousse)
Bordje Carpacciosnippers & Parmezaan
Meergranentoast met kruidenkaas & scampi
Cocktailglaasje van tomaatbrunoise & garnaaltjes
Cocktailglaasje frisse salade, Quinoa & geroosterde beenham
Ciabatta met kipcarpaccio, fijne selder & Parmezaan
Meergranenbroodje met Franse Brie, honing en verse appel

Warm:
Kipspiesjes zoetzuur of pindasaus
Pulled Porc kroketjes
Irisch Beefburger & gedroogde abrikoos
Kaas & garnaalkroketjes
Scampi piri piri & wakame
Zalm graved Lax & wasabi

Stevige snackjes € 9,00/pers.
(ideaal voor op een Babyborrel, Laat-avondhapjes, Vrienden onder elkaar,…)
Broodje omelet met spekjes Broodjes abdijkaas met groentjes
Kipsaté met zoetzure dipsaus Tortilla/Kebab
Boerenworstje met Robsaus Berlinerbollen
Wenst u zelf een selectie te maken uit dit lijstje? Dat kan! € 1,50/snack

Party – receptie – lunchbroodjes – vergadering
Mix van mini ronde broodjes & ciabatta belegd met huisbereide salades en beleg
Feestelijk belegde broodjes € 42,00/24st (minimumafname)
Pakket kan per broodje aangevuld worden € 1,75/st
Het aantal gewenste broodjes is afhankelijk van uw evenement (3 à 5st/persoon)
De broodjes worden netjes op schotel of in een mand geschikt

Vegetarische hapjes behoren steeds tot de mogelijkheid!

De Open Keuken is Feesten zonder zorgen

