


Kok benodigd

Vegetarisch

Vegan+





Lepelamuse bresaola met een 

creme van ricotta en zoetzure 

romanesco

Knapperige paprika kroepoek met 

forel rillette en kerrie crème



Paling in het groen

Krokante crostini met 

olijventapenade en zoetzure 

oesterzwam

+



Lepelamuse gegrilde aardappel 

met zachte creme fraiche en 

sojakaviaar 

Lepelamuse smeuïge rode bieten 

tartaar met romige truffelmayonaise 

en krokante zeewierchips

+



Knapperige tartelette met zachte 

hazelnoot crème en fris 

gemarineerde champignons

Lepelamuse kruidige 

provinciaalse terrine met zachte 

knolselderij crème

+ +



Ziltige oester met friszure

komkommer, romige misocreme

en schuim van gember en sereh

Lepelamuse gemarineerde 

courgette met geitenkaas van de 

Bokkensprong

+



Limburgs roggebrood met 

oude kaas van Mertens en een 

verrassende stroopmousse

Blikje hartige duxelle met 

truffelcake en bombe van 

pastinaak en oesterzwam met 

gemarineerde enoki.

+



Rilette van Eend in gouden ei met een 

knapperige Crostini, paddenstoel 

tapenade en gerookte eend.

Heerlijk gemarineerde scampi 

met geroosterde courgette en 

basilicum crème



Lepelamuse van frisse 

cherrytomaat met romige 

mozzarella





Knapperige crostini met 

Rughveen nootham en gebrande 

vijg. 

Diverse bruschetta’s



Prikker scampi met ananas
Bloempotje met bloemkoolcrème 

en eetbare aarde

+



Bruschetta belegd met romige 

mozzarella, frisse tomaat en 

basilicum

+ +

Cruditee met kruidendip in een 

aardewerkpotje gepresenteerd 



Gebrande noten met ketjap en 

chilli

+

Klein flensje met gerookte 

eend, eendenlever en een 

compote van rode ui



Prikker met feta, serranoham, 

vijg en een viooltje

Prikker met verse meloen 

omwikkeld door gedroogde 

ham



Krokante tartelette met een 

zachte creme van zoete aardappel, 

pinda en frisse zoetzure groenten.

Limburgs roggebrood met een mousse 

van geitenkaas van de Bokkensprong, 

rode bietengelei en truffel crème

+

* Voor het toevoegen van verse 

truffel rekenen wij een toeslag



Handamuse

Groentetuintje; een bloempotje 

met heerlijk knapperige groenten 

in eetbare 'aarde'

+ +



Lolly van pastinaak, hazelnoot 

met witte chocolade

Assortiment van wraps, 

bijvoorbeeld met zalm, carpaccio 

of rode biet en geitenkaas

+



Mini hybride hamburger

Cocktail van vers gepocheerde 

zalm, op smaak gebracht met een 

huisgemaakte cocktailsaus



Cornetto met ganzen rilette

gegarneerd met grove mosterd

'Asperge uit volle grond' in een 

aardewerkpotje gepresenteerd

Seizoensgebonden

+



Gevulde wrap van aardappel, biet of 

naturel gevuld met een 

garnalensalade met dragon

Blini met licht gerookte zalm en 

creme fraiche, gegarneerd met 

haringkaviaar

+



Diverse Crostini’s

Diverse crostinis in hartvorm, 

bijvoorbeeld met gedroogde 

ham of gerookte zalm



Groenten cocktails van wortel, 

biet, komkommer en een vleugje 

wodka

Cocktail van gebraden kipfiletreepjes 

en bleekselderij, op smaak gebracht 

met een romige kerriesaus

+



Krokante tarte tatin van vergeten 

groente met een specerijen 

karamel.

+

Gevulde paprika met zalvige

hummusdip, gerookte 

amandel en frisse tuinkers

+



Zalmlolly
Crostini met gebakken scampi, 

basilicum en tomaat



Cocktail van IJslandse garnalen op een 

bedje van fijngesneden ijsbergsla, met 

een huisgemaakte cocktailsaus

Mini hamburger van Hereford

rund, zoetzure courgette en frisse 

chutney





Mini pita broodje met geitenkaas 

en smeuïge rode bieten pesto.

Glaasje met diverse soorten 

soepen

+



Krokant bladerdeegtaartje met 

romige geitenkaas en prei

+

Knapperige mini calzone met 

tomatencreme, romige mozzerella en 

basilicumcress

+



Diverse soorten Flammkuchen

bijvoorbeeld: crème fraiche, rode 

ui, gerookte zalm, spek of kip

Huisgemaakte mini tosti met 

fenegriekkaas van Mertens, 

gerookte zalm en friszure rode ui.



Huisgemaakte mini tosti met italiaanse 

kruidenkaas van Mertens, Rughveen 

nootham en truffelmayonaise.

Huisgemaakte mini tosti met 

zachte brie en creme van 

stroop en walnoot





Kipspies geserveerd op een 

bananenblad met zoetzure rettich 

en sesam.

Pita gevuld met een kebab van 

knolselderij, zoetzure rode kool en 

yoghurt met komkommer en kruiden.

+



Mini saucijzenbroodje met sappig 

kalkoengehakt van De Sjroete Farm met 

een topping van pittige tomatencrème 

Steamed bun met Pulled Pork



Puntzak frietBijzondere friet

+



Luxe bittergarnituur met diverse 

snacks en bitterballen, geserveerd 

met mayonaise en mosterd.

Kleine hamburger



Krokante bieterbal, met een 

vulling van rode biet.

++

Broodje pulled pork


