The Organizer

Menu
Aperitiefhapjes (prijs per stuk/persoon)
Koud

Belegde toastjes

1,50

Toastje met aubergines en tomaat

1,50

Bruschetta met tomatensalade

1,50

Wrap van gerookte zalm en kruidenkaas

2,00

Wrap van gerookte zalm en meloen of mango

2,00

Vegetarische wrap van komkommer en yoghurt

1,50

Tomaat-mozzarella-basilicum spies

1,50

Bij voorkeur kan je ook zelf een spiesje samenstellen!

Belegde broodjes met keuze uit verschillende slaatjes

1,50

Tapas assortiment olijven-feta-gedroogde tomaatjes

2,00

Meloencocktail met surimi

1,50

Tomatencocktail met grijze garnaaltjes

2,50

Eierslaatje met asperges/tonijn

1,50

Gerookte zalmhapje met sla en tomaatjes

2,00

Rijsthapje met zalm, appelstukjes en komkommer

2,00

Couscous hapje met scampi

2,50

Auberginehapje met gedroogde tomaatjes en kaas

1,50

Gevulde champignon (geitenkaas, gedroogde tomaatjes, kruidenboter)

1,50

Courgettehapje met tomaat en gehakt

1,80

Hapje van parmaham met rucola en pijnboompitjes

2,50

Salsahapje met of zonder grijze garnalen

2,50 / 2,00

Mango, fijngesneden pepertjes, tomaat, sjalotjes, grijze garnalen en limoen

Warme aperitiefhapjes (prijs per stuk)
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Hapje van gevulde bladerdeeg met kip en groentjes

2,20

Hapje van gevulde bladerdeeg met vis en groentjes

3,00

Scampi, calamares, kabeljauw en zalm

Hapje van gevulde bladerdeeg met verse zalm en spinazie

3,00

Calamares (gefrituurd of gebakken)

2,00

Gefrituurde scampi

2,00

Minipizza’s (topping naar keuze)

-

Prijs afh. van topping

Tomatensoepje met garnaaltjes

2,50

Aspergesoepje

2,00

Tapas van aubergine, tomaten en courgette

8,50

Indien u broodjes wenst bij uw hapjes is dat zeker mogelijk!

Bijgerechten (prijs per persoon)
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Aardappelsalade

3,50

Slaatje van rode bieten

3,50

Rijstsalade met tonijn

4,50

Couscoussalade

4,00

Wortelsalade

3,50

Paprikasalade

3,50

Pasta pesto salade met pijnboompitten

5,50

Slaatje van sperziebonen en uitjes

4,00

Tomatensalade

3,50

Paella

8,00

Sfa gestoomde engelshaar pasta met kaneel, gemalen amandelen en bloemsuiker

3,50

Koude schotels (per 10 personen)
Groentenschotel (5 slaatjes naar keuze: enkel groenten)

25,00

Schotel met hapjes en dipsaus

40,00

Scampi, calamares, loempia, tartaar en groentensalades

Koud buffet

35,00 pp.

Visspiegel
Verse zalm en gerookte zalm, gamba’s, tomaat-garnaal, gevulde eieren met tonijn ( + kreeft 35,00 pp.)

+

Vleesspiegel
Gebraad (vlees naar wens), kalkoenlapjes, asperges in een jasje van ham en drumsticks
Altijd incl. groenten en brood

Indien je een andere samenstelling wil, mag je het altijd laten weten!
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WARM
Groentemix schotel (aubergines, courgettes, worteltjes en paprika’s)

15,00

Schotel verse vis (8-10 personen)

55,00
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Hoofdgerechten

Bastilla van vis (8-10 personen)

60,00

Gevulde bladerdeeg met Chinese vermicelli, scampi, zalm, kabeljauw, calamares en groenten

Kleine bastilla vis (1 persoon)

9,00

Bastilla van kip (8-10 personen)

40,00

Gevulde bladerdeeg met Chinese vermicelli, kip en groenten

Kleine bastilla kip (1 persoon)

7,00

Vegetarische bastilla (8-10 personen)

30,00

Gevulde bladerdeeg met Chinese vermicelli en tofu

Kip op Marokkaanse wijze met saus en olijven

14,00 per kip

Rundsvlees op Marokkaanse wijze met pruimen en amandelen

19,00 per kg

+/- 4 personen

Tajine kip met groentjes

+/- 4 personen

16,00 per kip

Tajine vlees met groentjes +/- 4 personen

18,00 per kg

Kalkoenrollade met champignonsaus en vulling naar keuze (1,5 kg)

16,00

Visragout

25,00 per kg

+/- 5 personen

Wenst u liever een buffet voor uw feestje? Dat kan!
In bespreking kunnen we samen een menu opstellen naar uw wens!
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Nagerechten (prijs per stuk)
Bavarois

1,60

Chocomousse

1,50

Cocosmousse

1,50

Tiramisu oreo

1,70

Panna cotta

1,60

Vanillepudding/ Chocoladepudding

1,50

Crème brulée

1,60

Tiramisu met speculoos crumble

1,60

Tiramisu classic

1,50

Tiramisu met boudoir crumble en mango

1,60

Fruitspiesje

1,20

Chocoladecake/ Vanillecake

5,00

Kleine pannenkoekjes (10 stuks)

6,00

Indien u een versgebakken taart wenst te bestellen is dat ook mogelijk!

SCHOTELS
Fruitmix schotel

25,00

10 personen

Fruitmix spiegel met verschillende lekkernijen naar keuze 10 pers.

40,00

Twee dessertglaasjes naar keuze, exotisch fruit en macarons of soesjes/éclairs

Soesjes gevuld met slagroom schotel (30 stuks)

17,00

Mini eclairs (20 stuks)

15,00

Marokkaanse koeken
Kleine schotel 30-32 stuks

25,00

Grote schotel 46-50 stuks

30,00

