PRIJSLIJST 2018
BEL OF BESTEL MAKKELIJK EN
SNEL OP HAPZEKIDEE.NL

Koude & WARME
buffetten

Pag.

2-3

Koude buffetten & schotels
Warme & buitenlandse buffetten
STAMPPOTTEN
wARME AANVULLINGEN

SOEPEN, broodjes
& LUNCH

Pag.

bbq schotels
aanvullingen bbq
bbq huren
gourmet schotels

Pag.

4-5

tapas SCHOTELS
tapas BUFFET

3

lUXE bORRELHAPJES
& SNACKS

Pag.

5

BORRELHAPJES SCHALEN
LUXE BORRELHAPJES
BORRELHAPJES BUFFET

SOEPEN
BELEGDE BROODJES
SPECIALS
LUNCHPAKKETTEN

bbq & gourmet
schotels

tapas SCHOTELS
& TAPAS BUFFET

Pag.

4

HIGH TEA &
DESSERTS

Pag.

HIGH TEA
AMBACHTELIJKE DESSERTS

U kunt bij ons ook terecht voor:
•
catering op maat & locaties
•
dranken, incl. alcoholische dranken
•
catering materialen: (sta)tafels, servies etc.
•
licht, geluid, podia, partytenten, springkussens,
decoratie en overige horecabenodigdheden

HAPZEKIDEE catering
Koningin Julianastraat 4
4891 AB Rijsbergen
T: +31 (0)6 – 25 295 244
E: info@hapzekidee.nl

Wij bezorgen uw bestelling graag!

Onder de € 50,00 euro brengen wij € 7,50 bezorgkosten in rekening tot 20 km hierna vragen we € 0,50 per km.
Boven de € 50,00 is gratis tot 20 km hierna vragen we € 0,50 per km.
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Koude & WARME
buffetten

Warme & buitenlandse buffetten

Koude buffetten & schotels
HORS D’OEUVRE

€11,00 p.p.

Schotel van rundvleessalade met een scala van lekkernijen
zoals ham met asperge, ham met meloen. Op een aparte schaal
worden diverse soorten vis geserveerd zoals, crabsticks, pepermakreel, haring met uitjes, garnaaltjes, zalm en paling. Inclusief
stokbrood, kruidenboter en Hapzekidee-saus. Vanaf 4 personen.

€16,50 p.p.

KOUD BUFFET

Diverse soorten kaas, rundvlees en huzarensalade, gerookte
zalm, gerookte paling, garnaaltjes, krabsticks, pepermakreel en
nieuwe haring met uitjes. Diverse hapjes zoals ham met asperge,
een drumstick, een gevuld eitje en tomaatje en diverse soorten
vleeswaar zoals fricandeau en rosbief. Op schalen met heerlijk
vers fruit geserveerd. Vanaf 12 personen.

HAPJES BUFFET

€9,50 p.p.

Rundvlees salade, ambachtelijke zalm en eisalade, Zeeuwse gerolde spekjes, gebraden gehaktballetjes, ham met asperge, gevuld ei,
gevuld tomaatje met crabsalade kaasplateau met 3 kaasjes, TVSticks, crème paté, aioli, authentiek brood, stokbrood en ciabatta.
Vanaf 20 personen.

TAPAS BUFFET

€15,00 p.p.

Met pepers gevuld met kaas en olie, dadels met spek, koude
gekruide gehaktballetjes, zwarte en groene olijven, chorizo worst,
tomaten tapenade, olijven tapenade, gedroogde summerkiss
tomaten op olijfolie, brochette mozzarella en tomaatjes, tonijnpastasalade, champignons in knoflook, tortilla wrapjes met diverse vulling, serranoham met stukjes geitenkaas, pittige piri piri
garnalen, gazpacho (koude soep), focaccia brood, ciabatta brood,
stokbrood, kruidenboter en aïoli. Vanaf 10 personen.

WARME UITBREIDING TAPAS BUFFET

€7,50 p.p.

VEGETARISCHE SALADE

€5,00 p.p.

MAALTIJD SALADE

€5,00 p.p.

VERSE FRUIT SALADE

€4,00 p.p.

Warme uitbreiding voor het tapas buffet met gemarineerde kippenboutjes, merguez (kleine worstjes), mini spareribs (zoet gemarineerd), albondigas (gehaktballetjes in tomaten kruidensaus)
en party saté in pittige satésaus (hiiiihaaa). Vanaf 10 personen.
Koude schotel op schaal. Vanaf 6 personen.
Koude pasta schotel op schaal. Vanaf 6 personen.
Op schaal of per portie. Vanaf 6 personen.

SATE

€3,95 p.p.

BEENHAM MET EEN SAUSJE

€3,25 p.p.

3 stokjes sate met satesaus per persoon. Vanaf 8 personen.

Gehaktballetjes met zigeunersaus, 3 per persoon.
Vanaf 8 personen.
bestellen?

Bel 06 - 25 295 244

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden

SATE BUFFET

€10,00 p.p.

OOSTERS BUFFET

€16,00 p.p.

GRIEKS BUFFET

€17,75 p.p.

ITALIAANS BUFFET

€17,00 p.p.

3 stokjes sate met satesaus p.p., nasi goreng of bami goreng,
rundvleessalade en komkommersalade, atjar tjampoer, gebakken
uitjes en stokbrood met kruidenboter. Vanaf 10 personen.

Buffet met Oosters gemarineerde kipstukjes met ketjap, djinten
en sesamzaad, babi pangang, ajam manis pedis (pittige zoete
kipstukjes), gado gado met verse boontjes, wortelreepjes, chinese
kool, tauge en vers gekookte eieren. Gebakken gamba’s in knoflook, gestoomde witte rijst, salade van frisse mango, flinterdunne
komkommer en verse bosui, zoet-zure atjar en satesaus. Garnituur: bakjes met kroepoek, cassave-chips, seroendeng en gebakken
uitjes, sambal.Vanaf 10 personen.

Voorgerecht: knoflookolijven en een glaasje Ouzo. Hoofdgerecht:
witte rijst, eigengemaakte verse Tzaziki, aardappelsalade, souvlaki
(gegrilde varkenshaas stukjes aan spies in Griekse kruiden), Gyros (gebakken reepjes warm vlees), Tiganaki (gegrilde kipstukjes
in tomaten-kaneelsaus, Shashlick (lekker gekruide en gegrilde
kipspiesjes met paprika), ambachtelijke tonijnsalade en boeren
salade met olijven en feta. Nagerecht: Griekse yoghurt met honing en walnoten en vers fruit salade. Vanaf 15 personen.
Buffet met diverse warme en koude gerechten en huisgemaakte
tiramisu als dessert. Warme gerechten: lasagne Bolognese met
rundergehakt, penne kip in stroganoffsaus, tortellini met ricotta
/ spinazie (vegetarisch) en pasta pesto met spinazie en spekjes.
Koude gerechten: klassieke witte bonensalade met tomaat &
paprika, courgette salade met paprika & stukjes appel, paprika-komkommer-appelsalade in vinaigrette, mozzarella-tomaat
salade in yoghurtdressing en vers gebakken Ciabatta brood met
kruidenboter en tapende. Vanaf 15 personen.

STAMPPOTTEN
Vanaf 10 personen.

HUTSPOT

€6,00 p.p.

BOERENKOOL

€6,00 p.p.

ZUURKOOL

€6,00 p.p.

Met gebakken spekjes, rookworst en jus.

Vanaf 8 personen.

GEHAKTBALLETJES ZIGEUNER

€14,50 p.p.

Het buffet bestaat uit boerenkoolstamp met gebakken spekjes,
hutspot, aardappelpuree, rookworst, kleine gehaktballetjes in jus,
gegrilde speklapjes, onze eigengemaakte hachee, rode kool met
appeltjes, gebakken uienringen en heerlijke appelcompote met
kaneel. Vanaf 10 personen.

Met een gegrilde speklap en jus.

WARME AANVULLINGEN

Warme beenham met honing en honingmosterdsaus.
Vanaf 8 personen.

STAMPPOTTEN BUFFET

€2,00 p.p.

Met stukjes ananas, een gehaktbal en jus.

U kunt bij ons ook terecht voor dranken, alcoholische
dranken en catering materialen, zoals statafels, servies
en nog veel meer. Neem gerust contact met ons op!

of bestel makkelijk en snel op HAPZEKIDEE.NL
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GEHAKTBALLETJES SATÉ

€2,00 p.p.

GEHAKTBALLETJES KETJAP

€2,00 p.p.

NASI GORENG

€2,75 p.p.

Gehaktballetjes met satesaus, 3 per persoon.
Vanaf 8 personen.
Gehaktballetjes met ketjapsaus, 3 per persoon.
Vanaf 8 personen.
Inclusief kroepoek en atjar tjampoer
Vanaf 10 personen.

BAMI GORENG

Inclusief kroepoek en atjar tjampoer
Vanaf 10 personen.

soepen, Broodjes
& lunch

SOEPEN

per liter voor 4 personen.

€2,75 p.p.

Broodjes bestellen?
Om de broodjes op tijd klaar te hebben, verzoeken wij u
minimaal 4 uur van te voren te bestellen.

TOMATENSOEP

€7,00 p.p.

GROENTESOEP

€7,00 p.p.

TOMATEN- GROENTE SOEP

€7,00 p.p.

KIPPENSOEP

€7,00 p.p.

CHAMPIGNONSOEP

€7,00 p.p.

MOSTERDSOEP

€7,00 p.p.

ERWTENSOEP

€9,00 p.p.

STOKBROOD

€1,85 p.st.

KRUIDENBOTER 100 gram

zacht wit hard wit hard bruin
of bruin

broodjes

€1,15

specials

Voor €2,25 per stuk

BROODJE KAAS

€1,75

€2,00

€2,10

WORSTENBROODJE

BROODJE HAM

€1,75

€2,00

€2,10

SAUCIJZENBROODJE

BROODJE GEZOND

€2,30

€2,55

€2,65

BROODJE KRUIDENROOMKAAS

€2,25

€2,50

€2,60

BROODJE GEKOOKT EI

€1,35

€1,45

€1,55

BROODJE KRABSALADE

€2,00

€2,25

€2,35

BROODJE KIP-KERRIESALADE

€2,00

€2,25

€2,35

BROODJE KIP-SATÉ SALADE

€2,00

€2,25

€2,35

BROODJE SURINAAMSE EI SALADE

€2,00

€2,25

€2,35

BROODJE TONIJNSALADE

€2,00

€2,25

€2,35

BROODJE ZALMSALADE

€2,00

€2,25

€2,35

BROODJE EISALADE

€2,00

€2,25

€2,35

Een kop tomaten- of groentensoep, 2 luxe
broodjes met vleeswaren/ kaas en gezond,
een krentenbol met roomboter, 1 stuk
seizoensfruit, flesje jus d’orange of Spa
Blauw

BROODJE WARME BEENHAM & SAUS

€3,50

€3,60

€3,70

LUXE EXTRA

BROODJE MET BRIE EN SLA

€2,25

€2,50

€2,60

CLUBSANDWICH HAPZEKIDEE

€3,25

-

-

BROODJE GEGRILDE KIPFILET

€2,30

€2,40

€2,50

BROODJE FILET AMERICAIN

€2,40

€2,65

€2,75

BROODJE BAL GEHAKT

€2,50

€2,70

€2,80

BROODJE HARING

€2,85

€2,95

€3,05

BROODJE SATÉ

€2,60

€2,70

€2,80

BROODJE CARPRESE

€2,25

€2,60

€2,70

BROODJE KIP MET SALSA EN ANANAS

€2,50

-

-

bestellen?

LUNCHBOXEN
BASIC

€6,00 p.p.

LUXE

€9,95 p.p.

Een zacht broodje kipfilet, broodje jonge
kaas, een krentenbol en één stuk handfruit
(seizoen).

€14,95 p.p.

Een kop tomaten- of groetensoep, 3 luxe
broodjes met ambachtelijke salade, brie,
gerookte zalm, een groene salade met huisgemaakte dressing, verse fruitsalade en een
flesje jus d’orange of Spa Blauw of melk

Bedrijfscatering?
Een geheel verzorgde bedriijfslunch
op locatie? Of zoekt u een cateraar
voor uw bedrijfsfeest of - borrel?
Neem contact met ons op om de
mogelijkheden te bespreken. Wij
nemen ook graag de organisatie
voor u uit handen.

€1,15
Bel 06 - 25 295 244 €1,15
of bestel€1,15
makkelijk€1,15
en snel op
HAPZEKIDEE.NL

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden
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AANVULLINGEN BBQ
SHASLICK

€1,95 p.st.

SPARERIBS (VOORGEGAARD)

€1,95 p.st.

SATÉSTOKJE

€0,95 p.st.

RUNDERSPIESJE

€1,55 p.st.

PEPERSTEAK

€2,50 p.st.

Vlees: 1 x voorgegaarde kipfilet,1 x barbecueworstje, 1 x speklap
en 1 x hamburger. Salades: rundvlees salade, komkommer
salade, rauwkost salade en een seizoensalade. Sauzen: satésaus,
knoflooksaus, cocktailsaus, barbecuesaus. Brood: stokbrood &
kruidenboter. Vanaf 4 personen.

RIB EYE

€7,50 p.st.

ENTRECOTE

€3,00 p.st.

BBQ PAKKET DUO

VARKENSFILET

€1,75 p.st.

BOURGONDISCHE VARKENSFILET

€1,75 p.st.

bbq schotels
BBQ PAKKET BAMBINO

€5,00 p.p.

Vlees: 1 x hamburger a la minute, 1 x barbecueworstje, 1 x verrassings spiesje. Salades: rundvlees salade, komkommer salade.
Sauzen: satésaus, knoflooksaus, cocktailsaus. Brood: stokbrood &
kruidenboter. Per stuk.

€10,00 p.p.

BBQ PAKKET UNO

€11,75 p.p.

Als BBQ Pakket Uno maar uitgebreid met extra kruidenboter
en 5 soorten vees: 1 x satestokje , 1 x voorgegaarde kipfilet , 1 x
gemarineerde karbonade , 1 x speklapje en 1 x hamburger. Vanaf
4 personen.

BBQ PAKKET VLEES / VIS

€16,50 p.p.

Vis: Kabeljauwspies, scampi brochette, zalmmootje en een zilverfolie pakketje met witvis, citroenkruiden en verse groenten.
Salades: rundvlees salade, komkommer salade, rauwkost salade
en een seizoensalade. Sauzen: satésaus, knoflooksaus, cocktailsaus, barbecuesaus. Brood: stokbrood & kruidenboter. Vanaf 4
personen.

BBQ PAKKET VEGETARISCH

€13,50 p.p.

BBQ PAKKET GRANDE

€15,50 p.p.

Voor op de BBQ: groenteschijf, spiesje van vegetarische gehaktballetjes, Javaanse schijf en een vegetarische burger. Salades:
pastasalade, komkommersalade vers fruit salade en een aardappelsalade. Sauzen: Cocktailsaus, knoflooksaus en barbecuesaus.
Brood: stokbrood met kruidenboter. Vanaf 4 personen.

Als BBQ Pakket Duo maar uitgebreid met een houthakkerssteak
(100 gr) en 2 soorten brood & tapenade. Vanaf 10 personen.

Rundvlees, ongeveer 250 gram.

Ongeveer 100 gram premium rundvlees met een klein vetrandje.
Ongeveer 100 gram.
Ongeveer 100 gram gerookte en gezouten varkensfilet.

GOURMET schotels
Ook voor steengrillen!

GOURMET SCHOTEL VLEES

€13,50 p.p.

GOURMET SCHOTEL VIS

€16,50 p.p.

Vlees: varkenlapje, mini slavinkje, kiproerbakvlees, biefstukjes,
hamburgertjes en speklapjes. Bakgroenten: paprika, champignons en uitjes. Salades: aardappelsalade, rundvleesvleessalade,
komkommer/tomaten salade, rauwkostsalade en fruitsalade.
Sauzen: 3 koude sausjes. Overig: stokbrood en kruidenboter.
Vanaf 6 personen.

Vis: gamba’s, gemarineerd pangasiusfilet, gemarineerd kabeljauwfilet, zeewolf en zalm. Bakgroenten: paprika, prei, uitjes en
champignons. Salades: huzarensalade (of zalmsalade op), komkommersalade, rauwkostsalade en fruitsalade. Sauzen: satesaus
en 3 koude sausjes. Overig: stokbrood en kruidenboter. Vanaf 6
personen.

U kunt bij ons ook terecht voor dranken, alcoholische
dranken en catering materialen, zoals statafels, servies
en nog veel meer. Neem gerust contact met ons op!
tapas SCHOTELS
& TAPAS BUFFET

bbq huren
BBQ 20-25 personen

€25,00 p.st.

Per dag, exclusief gas, met schoonmaak. Let op! Deze bbq werkt
op gas. Heeft u geen gasfles, dan kunt u deze meteen bij bestellen.
Alleen te huur bij afname BBQ pakketten.

BBQ 50-75 personen

€45,00 p.st.

Per dag, exclusief gas, met schoonmaak. Let op! Deze bbq werkt
op gas. Heeft u geen gasfles, dan kunt u deze meteen bij bestellen.
Alleen te huur bij afname BBQ pakketten.

GASFLES

€3,50 p.kg.

Per kilo, per dag. Gasfles voor BBQ en terrasverwarming.
bestellen?

Ongeveer 100 gram gemarineerde biefstuk.

€15,00 p.p.

Vis: zalmmoot en gambaspies. Vlees: voorgegaarde kipfilet,
varkenssaté en speklap. Salades: rundvleessalade, seizoensalade,
komkommersalade en rauwkost salade. Sauzen: cocktailsaus,
knoflooksaus, dille saus, ravigottesaus en satésaus. Brood: stokbrood & kruidenboter. Vanaf 4 personen.

BBQ PAKKET VIS

Runderspiesje van ongeveer 60 gram.

TAPAS schotels
TAPAS SCHAAL BASIC

€22,50 p.st.

TAPAS SCHAAL MEDIUM

€50,00 p.st.

Tapas schaal met 5 verschillende soorten tapas: wrap chorizo,
ham met meloen, prikker met gamba’s, pepers met roomkaas en
olijven. Voor 5 tot 10 personen.
Tapas schaal met 9 verschillende soorten tapas: wrap chorizo,
ham met meloen, prikker met gamba’s, carpreseprikker, olijven,
pepers met roomkaas, kipspiesjes (zoet), gehaktballetjes en
gevulde dadels. Voor 10 á 20 personen.

€1,15
Bel 06 - 25 295 244 €1,15
of bestel€1,15
makkelijk€1,15
en snel op
HAPZEKIDEE.NL

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden
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TAPAS SCHAAL GRANDE

€95,00 p.st.

Tapas schaal met 12 verschillende soorten tapas: wrap chorizo,
ham met meloen, prikker met gamba’s, carpreseprikker, olijven,
pepers met roomkaas, kipspiesjes (zoet), gehaktballetjes, gevulde
dadels, Mini sandwich met zalm en roomkaas, kaasstengel met
ham en pesto en toast met tapenade. Voor 20 á 25 personen.

TAPAS SCHAAL 65 stuks

€47,50 p.st.

Tapasschaal 65 stuks met 3 soorten wraps bestaande uit carpacciowrap, bieslook, zongedroogde tomaatjes, rucola en chorizo
wrap, kipfilet met roomkaas cranberriecompote en rucola.

€42,50 p.st.

TAPAS PLANK

lUXE bORRELHAPJES
& SNACKS

BORrELHAPJES SCHALEN
BORRELHAPJES SCHAAL

€40,00 p.p.

1 METER HAPJES & TAPAS

€30,00 p.p.

Schaal met 50 luxe borrelhapjes assorti.
1 Meter luxe borrelhapjes en Tapas.

Tapasplank met 5 soorten tapas prikkers: totaal 54 stuks.

LUXE BORRELHAPJES

TAPAS BUFFET

Vanaf 50 stuks / €40,-

TAPAS BUFFET

€15,00 p.p.

Met pepers gevuld met kaas en olie, dadels met spek, koude
gekruide gehaktballetjes, zwarte en groene olijven, chorizo worst,
tomaten tapenade, olijven tapenade, gedroogde summerkiss
tomaten op olijfolie, brochette mozzarella en tomaatjes, tonijnpastasalade, champignons in knoflook, tortilla wrapjes met diverse vulling, serranoham met stukjes geitenkaas, pittige piri piri
garnalen, gazpacho (koude soep), focaccia brood, ciabatta brood,
stokbrood, kruidenboter en aïoli.Vanaf 10 personen.

WARME UITBREIDING TAPAS BUFFET

€7,50 p.p.

Warme uitbreiding voor het tapas buffet met gemarineerde kippenboutjes, merguez (kleine worstjes), mini spareribs (zoet gemarineerd), albondigas (gehaktballetjes in tomaten kruidensaus)
en party saté in pittige satésaus (hiiiihaaa). Vanaf 10 personen.

GEVULD EITJE
GEHAKTBALLETJE MET FRUIT
GEVULD HEKSEN-EI
TOAST MET PALING
HAM ASPERGEROLLETJE
KOMKOMMER MET KRUIDENROOMKAAS
TOAST MET BRIE EN WALNOOT
DIVERSE KAASPRIKKERS MET VERS FRUIT
ARDENNERHAM MET MELOEN
MERGPIJPJE VAN GEROOKTE ZALM
KOMKOMMER MET KRABSALADE

buffet

Vanaf 20 personen

TOMAATJE MET HOLLANDSE GARNALEN

BORRELHAPJES BUFFET

€9,50 p.p.

Een bolletje rundvlees salade per persoon, ambachtelijke zalm en
eisalade, Zeeuwse gerolde spekjes, gebraden gehaktballetjes, ham
met asperge, gevuld ei, gevuld tomaatje met crabsalade, kaasplateau met 3 kaasjes, TV- Sticks, crème paté, aioli, authentiek
brood, stokbrood en ciabatta.

Alle hapjes en tapas worden ambachtelijk gemaakt!
Heeft u speciale wensen of allergieën?
Neem dan contact met ons op!

TOAST MET HARING
MINI SANDWICH GEZOND
CARPACCIO WRAP

Wrap met carpaccio.

MINI SANDWICH ZALM

Mini sandwich met zalm en kruidenroomkaas.

MINI WRAP

Wrap met gerookte kip, rucola en veenbessen.

MINI WRAP

Wrap met pittig gehakt en paprka.

MINI PASTEITJE

Mini pasteitje met roompaté en sherry truffelsaus

ZACHTE TOAST ROOMKAAS

Zachte toast met roomkaas en abrikozencompote.

TOAST MET DIVERSE SALADES

Toast met diverse ambachtelijke salades. In plaats van toast kunt
u ook kiezen voor stokbrood. Geef dit aan bij uw bestelling.

BLADERDEEGHAPJES

Schaal met bladerdeeghapjes met diverse vullingen.

bestellen?

€0,90 p.st.

€1,15
Bel 06 - 25 295 244 €1,15
of bestel€1,15
makkelijk€1,15
en snel op
HAPZEKIDEE.NL

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden
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