	
  

supperbites
Klein maar fijne bites geselecteerd voor een feest, borrel of bedrijfsevent. Bedoeld als snack item (niet als
maaltijd vervangende suggestie). Met V aangegeven zijn vegetarische opties.

koude bites a 4,- pp.
•

Crostini van runder tartaar, noten crème, artisjok en Pecorino kaas

•

Wrap met gerookte zalm, eiercrème en rucola

•

Boerenbrood met gezouten yoghurt boter V

•

Boerenbrood met boter van truffel, vanille en yuzu V

•

Saffraan kroepoek met spicy feta, courgette en mini tomaat V

warme bites a 4,- pp.
•

Krokante garnaal met mayonaise van gember en sereh (2 pp.)

•

Samosa met aubergine tapende en zonnebloempit (2 pp.) V

•

Vegetarische loempia met zwarte bonen saus (1 pp.) V

•

Chorizo kroketjes met aioli (2 pp.)

•

Gyoza van kip met dip van black vinegar en truffel

plateaus
•

Diverse borrelgarnituur (1,- per stuk)

•

Rundvlees bitterballen (1,- per stuk)

•

Verse gemengde noten en zoutjes (2,50 pp.) V

•

Huisgemaakte chips met kaas crème (2,50 pp.) V

Italiaans plateau (3,- pp.):
• prosciutto
• gemarineerde mozzarella
• pesto
• pizzacrackers
• tomaatjes
• olijven
Spaans plateau (4,- pp.):
• jamon Serrano
• queso Manchego
• aioli
• crostini’s
• jalapeños
• artisjok
• olijven

Aziatisch plateau (4,50 pp.):
•
•
•
•
•
•

cassave chips
wasabi nootjes
pekingeend pannenkoekjes
samosa van kerrie en prei
kip gyoza
krokante gamba, Thaise dip

supperdeluxe (5,- pp.):
• boerenbrood, gekarameliseerde pistache boter
• inktvis kroepoek
• gerookte eendenlever
• kippenhuid krokant
• diverse noten

	
  

	
  

supperfavorites
Onze chef selecteerde zijn favoriete food items. Uitgaande van 7 items per persoon is deze maaltijd vullend
Met V aangegeven zijn vegetarische opties

fingerfood items koud 5,- pp.
•

Wraps: combinatie van 3 soorten, gerookte zalm crème van ei, carpaccio met truffel mayonaise en
pecorino kaas, geroosterde groenten en tomaatcrème

•

Albacore tonijn met rettich-komkommer salade en soja

•

Bruschetta met zacht gegaard kalfsvlees, mosterdcrème en gekonfijte ui

•

Crudité salade van diverse seizoen groenten, dip van yoghurt en verse kruiden V

•

Bruchetta met Serranoham, geitenkaas en vijgen

•

Noodle salade met komkommer, taugé, verse kruiden en zwarte bonensaus
keuze uit: kip, rundvlees of tofu V

•

Foccacia met gemengde paddenstoelen, Granny Smith appel, Parmezaanse kaas, daikon en
truffelcrème V

•

Chocolade ganache, witte chocolade yoghurt crème, gel van kersen, gember, blauwe bessen en
crumble van chocolade V

•

Supperclub’s apple pie V

fingerfood items warm 5,- pp
•

Kippeling: krokant gebakken kip met mayonaise van Harissa

•

Mini bao met geplukte eend, hoisin en salade van ijsbergsla-lente ui en red-eye mayonaise

•

Kleine shoarma van gemarineerde kippen dijen, aioli en sla

•

Blood hound hotdog: gerookte hotdog met tomaat relish, mosterdcrème en salade van

•

kool-appel en krokante uitjes

•

Verse frietjes met Ras el Hanout kruiden en mayonaise van olijven V

•

Sushi van krokante garnalen, komkommer en avocado, dip van soja en citrus

•

Gruyère bitterballen (3pp) met abrikoos gelei V

•

Kleine hamburger met tomaat relisch en remoulade. Keuze uit lams-,kalfs- of rundvlees
(ook vegetarische optie) V

•

Tricolore pasta met paddenstoeltjes, truffel en pecorino

	
  

supperdeluxe
Selectie van onze topgerechten die de laatste jaren zijn gefine-tuned in de keuken. Geserveerd als
fingerfood naar creatie van de chef! Uitgaande van 9 items per persoon is deze maaltijd vullend.
Met V aangegeven zijn vegetarische opties.

fingerfood items koud 6,- pp.
•

Creuse Oesters, komkommer en gin-tonic (Hendricks)

•

Ceviche van coquilles St. Jac, grapefruit en zoetzure groenten, avocado en verse kruiden

•

Eendenlever pastilles met krokante kippenhuid, Granny Smith en cepespoeder

•

Gekonfijte inktvissalade, met tomaat en basilicum op kroepoek van inktvis inkt

•

Stroopwafels met geitenkaascrème, hibiscus en Jonagold V

•

Kokos-ei met pittige rundertartaar, mangogel en seroendeng

•

Zuurdesem met buratta, jalapeño, kumquat en avocado ijs V

•

Couscous salade met venkel, radijs, paprikagelei, Sechuan yoghurt en ziltige kruiden V

•

BBQ’ed lttle gem, kikkererwtencrème, zoetzure komkommer, cashewnoot, gerookte avocado en chili
kletskoppen V

•

Exotics: savarin van exotisch fruit met structuren van kokos, dressing van mango en verbena
(goud), krokant van peper V

•

Red fruits: parfait van bramen, crumble van Sichuan diverse manieren van rood fruit, basilicum en
witte chocolade ganache

fingerfood items warm 6,- pp
•

Rundersukade met crème van aardappel, ui met spinazie en ei salade

•

Zacht gegaarde kabeljauw, gekarameliseerde aubergine, tomaat en saus van kokkels

•

Bulgur salade met hazelnoot granola en geroosterde groenten V

•

Kalfsnek gekonfijt met olijfcake, Taggiasche olijf, karnemelk, tatsoi, snijboon en dressing van harissa

•

Gebrande langoustine met dimsum van pastinaak en truffel, dip van black vinegar

•

Wilde zalm met sinaasappel, biet, savora en ziltige kruiden

•

Gamba’s gemarineerd met rettich, bergamot, wortel en gember smaken

•

Rendang van kippendijen met taugé, seroendeng en cassave

•

Cannelloni van wortel en paddenstoel, burrata en vinaigrette van sherry en truffel* V

