A&C hapjes deluxe
Informatie map mei 2018

A&C Jubileumbuffet 10 jaar
Rundvlees salade
2 luxe hapjes p.p. keuze uit:
Garnalencocktail, kipcocktail
Gamba look of gerookte ribeye
Haring partjes, gerookte zalm
Gerookte forel, gerookte makreel
Rauwe ham met meloen
Carpaccio met parmezaanse kaas
Stokbrood, roomboter en kruidenboter

2 warme aanvullingen keuze uit:
Varkenshaas champignon room saus of Boeuff bourguinon
Kipstukjes met ananas en kerrie saus of zalmfilet in witte wijn saus.
Gebakken aardappeltjes, gemengde groenten

Mini dessertglaasjes( 2 p.p.) tiramisu, chocolade mousse en panna cotta met
framboos
Prijs van dit buffet is €23,50 per persoon.
Te bestellen vanaf 10 personen.
Dit buffet wordt geleverd inclusief borden en bestek.
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A&C koud buffet
Rundvlees salade
Rolletje ham asperges
Verse ham prei salade
Gevuld eitje
Gevuld tomaatje met Noorse garnalen
Gerookte forel, gerookte makreel
Rauwe ham met meloen
Cervelaat rolletjes met augurk
Rauwkostsalade
Cocktailsaus en remoulade saus
Stokbrood
Kruidenboter

Prijs van dit buffet is €12,75 per persoon.
Te bestellen vanaf 10 personen.
Dit buffet wordt geleverd inclusief borden en bestek.
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A&C koud buffet 1
Rundvlees salade
Gerookte forel en gerookte makreel
Gevuld eitje
Gevuld tomaatje met Noorse garnalen en cocktail saus
Halve haring met uitjes
Rolletjes ham met asperges
Serranoham ham met meloen
Bourgondische paté met uiencompote
Rauwkost salade met dressing
Cocktail en remoulade saus
Wit & bruin stokbrood
Kruidenboter en tapenade

Prijs van dit buffet is €13,50 per persoon.
Te bestellen vanaf 10 personen.
Dit buffet wordt geleverd inclusief borden en bestek.
.
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A&C koud buffet 2
Rundvlees salade
Gerookte zalm
Gerookte forel
Rivierkreeftenstaartjes en Noorse garnalen
(wilt u Hollandse garnalen i.p.v. Noorse €2,50 p.p. extra)
Halve haring met uitjes
Rolletjes ham met asperges
Gerookte kipfilet
Serranoham met meloen
Bourgondische paté met uiencompote
Rauwkost salade met dressing
Vers fruit salade
Cocktail, kerrie en remoulade saus
Wit & bruin stokbrood
Kruidenboter en tapenade

Prijs van dit buffet is €17,00 per persoon.
Te bestellen vanaf 10 personen.
Dit buffet is inclusief borden en bestek.
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Koud buffet 3
Rundvlees salade
Gerookte zalm
Rivierkreeftenstaartjes en Noorse garnalen
(wilt u Hollandse garnalen i.p.v. Noorse €2,50 p.p. extra)
Halve haring met uitjes
Gerookte forel en makreel
Rolletjes ham met asperges
Gerookte kipfilet
Serranoham met meloen
Fricandeau
Rolletjes cervelaat met augurk
Komkommer gevuld met filet american
Bourgondische paté met uiencompote
Rauwkost salade met dressing
Vers fruit salade
Cocktail, kerrie en remoulade saus
Wit & bruin stokbrood
Kruidenboter en tapenade

Prijs van dit buffet is €19,00 per persoon.
Te bestellen vanaf 10 personen.
Dit buffet is inclusief borden en bestek.
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A&C Hapjes buffet
Garnalen cocktail met romige cocktail saus
Kipcocktail met verse ananas en zachte kerrie saus
Rivierkreeftenstaartjes cocktail met remoulade saus
Gamba in look gemarineerd met tapenade
Halve haring met uitjes
Schaal met gerookte zalm en gerookte forel
Carpaccio met Parmezaanse kaas en basilicum dressing
Serranoham met meloen
Rolletjes ham met asperges
Schalen met assortiment toastjes(4 per persoon)
Schaal met rundvleessalade en garnituur
Diverse sauzen
Stokbrood
Kruidenboter en tapenade

Prijs van dit buffet is €18,00 per persoon.
Dit buffet is te bestellen vanaf 10 personen.
Dit buffet is inclusief borden en bestek.
Een hapjes buffet kan vanaf €13,50 per persoon, dit is een ideaal buffet voor
een feest avond, wanneer mensen al thuis gegeten hebben.
Dit is hetzelfde als boven maar dan met 2 luxe hapjes p.p. en 2 toastjes p.p.
Dit buffet is inclusief borden en bestek.
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A&C Party buffet
Gevuld eitje
Partjes haring met uitjes
Stukjes forel en makreel
Champignons gevuld met kruidenroomkaas
Carpaccio met parmezaanse kaas
Verse ham prei salade
Huisgemaakte Kipkerrie salade met bleekselderij
Ambachtelijke Krab salade met komkommer
Kaas plankje met drie soorten kaas(zachte, harde en schimmel kaas)
Warme gehaktballetjes in saté saus
Warme kipstukjes in zoete chili saus
Stokbrood en plukbrood
Kruidenboter en olijf-tomaat tapenade.

€ 13,50 per persoon incl. btw. Te bestellen vanaf 15 personen.
Incl. kleine bordjes en bestek
Dit buffet is geen volledige maaltijd, maar prima voor een feestavond, zodat
uw gasten de hele avond kunnen genieten van een hapje.
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‘Ik hou van Holland’ buffet
Hollandse haring met uitjes
Gerookte Makreel
Gerookte forel (wilt u ger. Paling €1,50p.p. extra)
Rauwe ham met meloen
Gevuld eitje
Rolletjes ham met asperges
Rundvleessalade
Verse ham-preisalade
Zeevruchtensalade(Garnalen, mosselen en rivierkreeftjes)
Groene salade met tomaat en dressing
Kaasplateau met Hollandse kazen en kletzenbrood
Kipsaté met satésaus
Beenham met honing-tijmsaus
Diverse soorten brood
Boeren roomboter en kruidenboter

Prijs van dit buffet is €21,95 per persoon.
Te bestellen vanaf 10 personen.
Dit buffet is inclusief borden en bestek.
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A&C saté buffet
Als u van andere smaken houdt dan de traditionele Nederlandse gerechten,
dan hebben wij een mooi oosters getint buffet voor u samen gesteld.

Kipsaté met saté saus
Varkenshaas in teri yaki saus
Indische gehaktballetjes in zoetzure saus
U kunt kiezen uit: witte rijst, nasi of bami
Zoetzure komkommer
Kroepoek
Atjar, ananas
Gefrituurde uitjes
Stokbrood en kruidenboter

Prijs van dit buffet is €15,50 per persoon.
Dit buffet is te bestellen vanaf 10 personen.
Dit buffet is inclusief borden en bestek.
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A&C mediteraans buffet
Mooi buffet dat u doet denken aan de warmte rond de middellandse zee.
Het buffet is samengesteld met heerlijkheden uit diverse landen zoals Spanje,
Italië en Griekenland.

Kleine zoete Spaanse pepers gevuld met roomkaas
Serranoham met meloen
Spaans gekruide kipspiesjes
Chorizo (de originele Spaanse worst met knoflook)
Zeevruchten salade (garnalen, rivierkreeft en mosselen)
Gevulde champignons met kruiden kaas
Grote garnalen in knoflook olie
Carpaccio met Parmezaanse kaas en basilicumdressing
Pasta salade met tonijn, maïs, paprika en pesto
Kip stukjes in piri-pirisaus (warm)
Gehaktballetjes in kruidige tomaten saus (warm)
Tomaten salade met mozzarella, rode ui en basilicum
Mix van olijven
Aioli (pittige knoflookmayonaise)
Tzaziki (yoghurt dille knoflook saus)
Kruidenboter en tapenade
Diverse soorten brood

Prijs van dit buffet is €23,50 per persoon.
Dit buffet is te bestellen vanaf 10 personen.
Dit buffet is inclusief borden en bestek.
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A&C Tapasbuffet
Serranoham rolletjes met rucola en ricotta
Vitello tonato, fricandeau met tonijnmayonaise, rode ui en kappetjes
Assortiment wraps gevuld met vis, kip en groenten
Pasta salade met zeevruchten en bieslook
In pesto gemarineerde kaas
Champignons gevuld met zalm paté
Zoete Spaanse pepers met roomkaas gevuld
Spaanse chorizo
Spiesjes met mozzarella en zongedroogde tomaatjes
Mix van zwarte, groene en gevulde olijven
Diverse soorten brood en mini broodjes
Tapenade, Aioli en Pesto

Keuze uit 2 onderstaande warme gerechten:
Rolletjes pangafilet met serranoham in kruidensaus
Gebakken varkensmedaillon omwikkeld met pancetta en pestosaus
Albondigas, Spaanse gehaktballetjes in kruidige tomatensaus
Kipstukjes in piri-pirisaus
Gamba’s in licht pikante paprika saus

Prijs van dit buffet is €25,00 per persoon.
Dit buffet is te bestellen vanaf 10 personen.
Dit buffet is inclusief borden en bestek.
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A&C koud & warm buffet
Mooi samengesteld buffet van koude en warme gerechten met salade en
bijgerechten, dus bedoelt als complete maaltijd. Eventueel nog een dessert
erbij en u heeft een volledig drie gangen diner.
Koude (voor)gerechten:
Gemarineerde zalm in citroen, mosterd en dille
Salade van rivierkreeftenstaartjes
Serranoham (9 maanden gerijpt) met verse meloen
Gerookte ribeye met truffel crème en noten
Fricandeau met rode uien compote
Gemengde salade met croutons en
romige tuinkruidendressing
Stokbrood, kruidenboter en tapenade
Warme (hoofd)gerechten:
Boeuff bourguignon, rundvlees in rode wijn gestoofd
met champignons en uitjes
Zalmfilet in bieslook saus
Pommes gratin (de klassieke gegratineerde aardappels)
Witte rijst

Prijs van dit buffet is €23,50 per persoon.
Dit buffet is te bestellen vanaf 10 personen.
Dit buffet is inclusief borden en bestek.
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A&C Italiaans buffet
Procuitto di parma met meloen
Carpaccio met parmezaanse kaas en basilicumdressing
Taartje capresse, mozzarella, tomaat, basilicum en rode ui.
Vitello tonato, kalfs rosbief met tonijn mayonaise en kappertjes
Salade frutti de mare, zeevruchten salade

Salade met diverse soorten sla, rucola, zongedroogde tomaten en
basilicumdressing.
Varkens oester met parma ham en salie jus
Gamba’s in licht pikante vissaus
Penne pasta Alfredo, aangemaakt met romige saus van truffel en ham blokjes

Pesto, aioli en tapenade
Focaccia en ciabatta.

De prijs van dit buffet is €26,50 per persoon.
Dit is inclusief btw, borden en bestek.

A&C hapjes deluxe

A&C Voorjaars buffet
Van April t/m Juni

Koude gerechten
Gerookte zalm met noten sla, rode ui en truffelmayonaise.
Spaanse ham met een salade van paprika, gedroogde tomaat en olijven.
Pasta salade met jonge groenten en garnalen.
Gerookte kuikenborstfilet met jonge veldsla, cerise tomaatjes en balsamico dressing.
Salade van krieltjes met lente ui, spekjes en creme fraiche.
Warme gerechten
Boeuff bourguignon (mals rundvlees) of lamstoofpotje(meerprijs €2,00 p.p.)
gestoofd in rode wijn.
Zalmfilet met romige dille saus of vispannetje van diverse vis en gamba’s(meerprijs €2,00
p.p.) met romige dille saus.
Gemengde voorjaarsgroenten(in het seizoen met asperges).
Partjes rozeval aardappel met tijm en zeezout.
Gemengde salade met stukjes ananas, augurk, croutons en kwarteleitjes met een romige
tuinkruiden dressing.
Geserveerd met
Diverse soorten brood.
Kruiden boter en tapenade.
Dessert
Drie soorten bavaroise met vers fruit en slagroom (meerprijs € 3,75 p.p.).
Panacotta, vanille roomdessert met frambozencompote (meerprijs €3,75 p.p.).
De prijs van dit buffet is vanaf €21,50 per persoon.
Dit is inclusief btw, borden en bestek.
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A&C Zomer buffet
Van Juli t/m September

Koude gerechten
Frisse salade van tomaat, komkommer, mais, rode ui en tonijn.
Pasta salade met gerookte kip, paprika, boontjes en Parmezaanse kaas.
Taartje Caprese met tomaat, pesto en mozzarella.
Plateau met diverse soorten vis.
Serranoham met verse meloenpartjes
Warme gerechten
Gebradenvarkensfilet met rozemarijn-peper saus.
Gebakken kippendijtjes in tijm saus.
Stoofpot van diverse vis met room en dille.
Zomerse salade met croutons en basilicumdressing.
Aardappelschijfjes met room gegratineerd met kaas.
Geserveerd met
Diverse soorten brood.
Kruidenboter en tapenade.
Dessert
Rabarbercompote met hangop (meerprijs € 3,75 p.p.).
Citroen mousse met verse aardbeien en slagroom (meerprijs €5,00 p.p.).

De prijs van dit buffet is vanaf €23,50 per persoon.
Dit is inclusief btw, borden en bestek.
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A&C Herfst/Winter buffet
Van Oktober t/m Maart

Koude gerechten
Frisse waldorfsalade met selderie, appel en en walnoot.
Pasta salade met peer, gorgonzola, zongedroogde tomaat en uitgebakken spekjes.
Gerookte eendenborst met gemarineerde bospaddenstoelen.
Heerlijke paté met rode uien compote.
Gerookte makreel en forel filets met truffel creme en gehakte noten.
Warme gerechten
Rundersucade lapjes met tutti frutti
of klassieke hazenpeper (meerprijs €2,00 p.p.).
Varkensfilet met honing tijm jus
of zalmfilet in een saus van Zaanse mosterd.
Rode kool met appeltjes.
Lauw warme stoofpeertjes.
Aardappel gratin.
Dessert
Tiramisu Italiaans dessert van mascarpone, koffie en lange vingers (meerprijs €3,75 p.p.).
Grand Dessert, mix van verschillende dessertjes (meerprijs € 7,50 p.p.).
De prijs van dit buffet is vanaf €23,50 per persoon.
Dit is inclusief btw, borden en bestek.
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A&C stamppot buffet
van November t/m Februari

Boerenkoolstamppot met uitgebakken spekjes
Hutspot met roomboter erdoor
Zuurkoolstamppot met spekjes
Rodekoolstamppot met appeltjes
Hete bliksem(met zure appels)
Rode uien stamppot met balsamico siroop
Kapucijners met gebakken kerrie uien
Ambachtelijke rookworst met jus
Verse worst met jus
Hachee met uien
Speklapjes
Gehaktballen met jus
Beenham met honing-tijm jus
Casselerrib met jus
Verse appel compoté met krentjes
In rode wijn gestoofde peertjes
Grove mosterd, azijn, uitjes en piccalilly

U kunt drie soorten stamppot en drie soorten vlees kiezen.
Prijs van dit buffet is €16,50 per persoon.
Te bestellen vanaf 10 personen.
Dit buffet is inclusief borden en bestek.
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Warme uitbreidingen
- Boeuff bourguignon. Rundvlees gestoofd in rode wijn met champignons
en uitjes.
- Saté van kip of varkenshaas met saté saus, gefrituurde uitjes, atjar,
ananas en kroepoek.
- Gehaktballetjes met saté saus/champignonsaus/chili saus/roomsaus.
- Varkenshaas puntjes in champignon roomsaus/ teri yaki saus.
- ’Mata hari’’ kip met champignons en ananas in zachte kerrie saus.
- Beenham in rode wijn saus, honing tijm saus, champignon saus.
- Coq au vin. Kip in rode wijn gestoofd met uitjes, spekjes en champignons.
- Varkensmedaillons omwikkeld met ham en pesto saus(€4,75p.p.)
-

Zalm filet in witte wijn saus of bieslook saus.
Rolletjes pangafilet gevuld met zalm in witte wijn of bieslook saus.
Vispannetje, stukjes zalm, witvis en mosselen in kreeften saus.
Scampi’s in licht pikante of knoflook saus. (€4,75 p.p.)

Prijs per uitbreiding warm is €3,75 per gerecht per persoon(100gram vlees/vis).
-

Witte rijst
€1,50 per persoon
Aardappel gratin €2,00 per persoon
Nasi/bami
€2,00 per persoon
Rozeval aardappels met rozemarijn en zeezout €2,00 per persoon
Gemengde groenten van het seizoen €2,00 per persoon

Als u geen buffet bestelt, maar toch iets warms wilt op een feest avond
dan is de prijs €6,95 per persoon(150gram), dit is inclusief stokbrood en
kruidenboter. Minimaal 10 personen per gerecht.
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Warme maaltijden service
Wat verstaan wij onder een warme maaltijd:
• 250 gram vis of vlees p.p.
• 200 gram aardappel, rijst of pasta p.p.
• 200 gram groente p.p.
Dit alles warm bij u aangeleverd in warmhoud rechauds, met borden en bestek.
De prijzen hiervan zijn in overleg vanaf €11,50 p.p.
Voorbeelden:
A&C maaltijd 1(kipstukjes, gehaktballetjes, rijst en wokgroenten)€11,50p.p.
A&C maaltijd 2(boeuff, beenham, rode kool, gem. groenten,
puree en roseval) €13,50p.p.
A&C maaltijd 3(gamba’s, varkensmedaillons, gratin, pasta alfredo, witlof en
Italiaans groenten)€15,50p.p.
U kunt ook zelf een samenstelling maken van diverse gerechten,
hieronder alle keuze mogelijkheden:
Vlees:
• Boeuf bourguignon, rundvlees gestoofd in rode wijn met
champignons en uitjes.
• Saté van kip of varkenshaas met saté saus, gefrituurde uitjes,
atjar, ananas en kroepoek.
• Gehaktballetjes met saus (saté saus/champignonsaus/chili
saus/roomsaus/kruidige tomatensaus).
• Varkenshaas puntjes in champignonroomsaus/ teri yaki saus.
• “Mata hari’’ kip met champignons en ananas in zachte kerrie saus.
• Beenham in saus naar keuze. (rode wijn saus, honing tijm saus,
champignon saus).
• Coq au vin, kip in rode wijn gestoofd met uitjes, spekjes en
champignons.
• Varkensmedaillon omwikkeld met ham en pesto saus.
• Hazenpeper (*alleen in wild seizoen half oktober t/m half januari).
• Sucade lapjes met tuttifrutti.

Warme maaltijden service
Vis:
• Zalm filet in witte wijn saus of bieslook saus.
• Rolletjes pangafilet gevuld met zalm in witte wijn of bieslook
saus.
• Vispannetje met stukjes zalm, witvis en mosselen in
een zachte vissaus.
• Scampies in licht pikante of knoflook saus.
Aardappel, rijst en pasta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Witte rijst.
Aardappelgratin(met kaas gegratineerd).
Aardappelgratin met truffel.
Roseval aardappels uit de oven.
Aardappel puree.
Pasta met tomaten saus.
Pasta alfredo (met blokjes ham en romige truffelsaus).
Nasi.
Bami.

Groenten:
•
•
•
•
•
•
•

Gemengde groenten (met o.a. boontjes, peulen, wortel en bloemkool).
Wokgroenten (met o.a. taugé, paksoy paprika en peultjes).
Italiaanse groenten (met o.a. courgette, aubergine, tomaat en paprika).
Rode kool met appel.
Witlof met ham en kaas.
Rolletjes haricotverts met spek.
Gemengde salade met dressing.
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Uitbreiding vegetarisch
Deze vegetarische uitbreiding kunt u per persoon bestellen bij uw buffet of
koude schotel.

Wat zit er allemaal op en bij:
- Pasta salade met rucola, pijnboompitjes en truffelcrème.
- Asperges met gekookt ei.
- Salade met rucola, pijnboompitjes, zongedroogde tomaatjes,
parmezaanse kaas en basilicumdressing.
- Taartjes van tomaat en mozzarella met pesto.
- Paprika gevuld met zachte roomkaas.
- Zoete mini rode pepers gevuld met zachte roomkaas.
- Bakjes gevuld met krokante groenten en een crème van blauwschimmel
kaas(roquefort).
- Olijven met feta kaas.
- Het brood wat hierbij geserveerd word is tomaten-olijven brood.

De prijs van deze koude vegetarische uitbreiding is €15,50 per persoon

Eventueel nog uit te breiden met een warm gerecht:
- Penne pasta met lichtpikante tomaten saus en verse geitenkaas.
De prijs van deze warme vegetarische uitbreiding is €6,50 per persoon.
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Desserts als aanvulling op buffet of koude schotel

Bavarois(aardbei, chocolade en witte chocolade) met vers
fruit en slagroom. (vanaf 10 pers.)

€3,75 p.p.

Tiramisu. (vanaf 10 pers.)

€3,75 p.p.

Panacotta (vanille roomdessert) met frambozen compote.(10pers.) €3,75 p.p.
Griekse yoghurt met noten en honing.(vanaf 10 pers.)

€3,75 p.p.

Kaas plateau 4 soorten(vanaf 10 personen.)

€6,00 p.p.

Dessert buffetje(mix van diverse dessertjes)vanaf 20pers.

€7,50 p.p.

Mini dessert glaasjes per schaal van 20 stuks

€45,00

Desserts losse verkoop per persoon
Bavarois(aardbei, chocolade en witte chocolade) met vers
fruit en slagroom.

€5,50 p.p.

Tiramisu.

€5,50 p.p.

Panacotta (vanille roomdessert) met frambozen compote.

€5,50 p.p.

Griekse yoghurt met noten en honing.

€5,50 p.p.

Kaas plateau 4 soorten

€7,50 p.p.
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A&C Koude schotel
Huzaren salade
Rolletjes ham asperges
Komkommertjes gevuld met krab salade
Gevuld tomaatje met Noorse garnalen
Gerookte forel
Gerookte makreel
Rauwe ham met meloen
Cervelaat rolletjes met augurk
Wortelsalade, uitjes en garnituur

Cocktailsaus en remoulade saus
Wit en bruin stokbrood
Kruidenboter

Prijs van deze koude schotel is €13,50 per persoon.
Vanaf 4 personen(€54,--).
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A&C Koude schotel deluxe
Rundvlees salade
Gerookte zalm
Rivierkreeftenstaartjes en Noorse garnalen
(wilt u Hollandse garnalen i.p.v. Noorse €2,50 p.p. extra)
Halve haring met uitjes
Gerookte forel
Rolletjes ham met asperges
Gerookte kipfilet
Serranoham met meloen
Gekookt ei
Diverse garnituren en vers fruit als garnering
Cocktail, kerrie en remoulade saus
Stokbrood
Kruidenboter en tapenade.
Vis en vlees worden op een aparte schaal geserveerd.
Prijs van deze koude schotel is €15,50 per persoon.
Vanaf 4 personen(€62,--).
Het is ook mogelijk deze schotel alleen met vis of alleen met vlees te bestellen.
Bij alleen vlees krijgt u extra i.p.v. vis: fricandeau, filet americane, paté en
rolletjes cervelaat met augurk. De prijs blijft hetzelfde.
Bij alleen vis krijgt u extra i.p.v. vlees: extra Noorse en rivierkreeft, makreel,
gerookte paling en verse zalm. De prijs is €16,50 p.p.
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Toastjes assortiment 1
-

Toastje zalmsalade
Toastje tonijn salade
Toastje kipsalade
Toastje eisalade
Toastje brie met noten en honing
Toastje Noorse garnalen salade
Toastje gerookte forel
Toastje met paté
Toastje zalm paté
Toastje likkepot met augurk
Toastje gerookte kipsalade
Toastje beenham prei salade
Toastje kip pesto salade
Toastje garnalen knoflook salade

Het stokbrood wordt vers voor u afgebakken en
al onze salades worden door ons zelf vers bereid.

Prijs van deze toastjes is €1,00 per stuk.
Ze gaan per schaal van 25 toastjes(per schaal €25,00)
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Toastjes assortiment 2
-

Toastje gerookte zalm
Toastje Hollandse garnalen salade(* €1,40 p/st.)
Toastje haring met uitjes
Toastje gerookte paling(* €1,40 p/st.)
Toastje carpaccio, parmezaansekaas en basilicumdressing
Toastje filet american
Toastje serranoham met meloen
Toastje met blauwschimmelkaas
Toastje met gerookte eendenborst en vijgenchutney
Toastje met krabsalade en komkommer
Toastje met rivierkreeftensalade en appel
Toastje met gerookte zalm dille salade
Toastje met kaas mosterd salade
Toastje met mozzarella, pesto en tomaat

Het stokbrood wordt vers voor u afgebakken en
al onze salades worden door ons zelf vers bereid.

Prijs van deze toastjes is €1,10 per stuk.
Ze gaan per schaal van 25 toastjes(per schaal €27,50)
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Luxe hapjes
- Cocktail van Noorse garnalen met romige cocktailsaus(* wilt u Noorse en
Hollandse garnalen €3,20 p/st.)
- Kip cocktailtje met bleekselderij, ananas en zachte kerrie saus.
- Gerookte zalm en tartaar van verse zalm.
- Carpaccio met parmezaansekaas en basilicum dressing.
- Serranoham met meloen.
- Spiesje van mozzarella, olijven en zongedroogde tomaten met pesto.
- Kleine gamba in look met tapenade.
- Cocktail van rivierkreeften staartjes, tomaat en remoulade saus.
- Wrap van gerookte paling en dille crème fraiche.
- Wrap van gerookte zalm, komkommer, tomaat en dille crème fraiche.
- Gerookte eendenborst met vijgenchutney.
- Gerookte ribeye met truffel crème.
- Wrap met gerookte kip en pesto.
- In soja/sesam gemarineerde verse zalm met zoetzure komkommer en
wasabi crème.
- Wrap met beenham en tomaat met balsamico dressing.
- Rolletje gerookte zalm met roomkaas en bieslook.

Prijs van deze hapjes is €2,20 per hapje. Ze gaan per schaal van 20 stuks(€44,-),
hiervoor kunt u kiezen uit 2 soorten.
Deze hapjes worden geserveerd in zeer luxe wegwerp servies
met vorkje/lepel erbij.
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Warme luxe hapjes
- Spiesje van pikante kip met mango chili dip.
- Spiesje met gamba en een pikante Thaise dip.
- Spiesje van Italiaans gehakt met tomaat-knoflook dip.
- Spiesje varkenshaas met saté-taugé dip.

U hoeft deze hapjes zelf alleen maar even warm te maken in de oven(5-7
minuten) of magnetron en dan in de luxe bakjes te doen, waar wij de dip al
voor u in gedaan hebben.
Prijs van deze hapjes is €2,25 per hapje.
Ze gaan per schaal van 20 stuks, €45,00 per schaal.
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Borrelhapjes
Ook kunt u bij ons diverse andere borrelhapjes bestellen zoals:
- Schaal met 25 kaasprikkers, met garnering.
- Schaal met 25 worstprikkers(cervelaat),
met garnering.
- Schaal met olijven, kaas en worst soorten.
- Schaal met 25 Italiaanse broodstengels omwikkeld
met serranoham en pesto.
- Schaal met 25 koude gehaktballetjes.
- Schaal met 25 koude kip borrel boutjes.
- Schaal met 25 gamba’s met chili saus.
- Schaal met 25 gevulde eieren.
- Schaal met 25 tomaatjes gevuld met garnalen.
- Schaal met 25 dadels gevuld met roomkaas.
- Schaal met 25 serranoham met meloen.
- Schaal met 25 stuks wraps(gemengd of per soort),
gerookte zalm, ger. kip, beenham gerookte forel
en kaas- mosterd.
- Mix schaal ass.1(25 stuks)met komkommer gevuld
met likkepot, wrap met gerookte kip en pesto, gevuld
tomaatje met krab, witlof schuitje met garnalen en
appel en spiesje mozzarella, olijf en tomaat.
- Mix schaal ass.2(25 stuks) met gevuld eitje,
ham met meloen, dadels met roomkaas, wrap met
beenham en komkommer gevuld met filet american.
- Mix schaal ass.3(25 stuks) met wrap carpaccio,
tomaatje met Hollandse garnalen, rolletje gerookte
zalm en roomkaas, mini sandwich met gerookte kip,
bacon en vadouvan mayonaise,
spiesje gamba, chorizo en mozzarella.

€ 15,00
€ 15,00
€ 22,50
€ 27,50
€ 20,00
€ 22,50
€ 27,50
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 27,50

€ 30,00

€ 27,50

€ 27,50

€32,50
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Pinchos-Tapas
Prijs van deze hapjes is €1,10 per pincho.
Ze gaan per schaal van 60 stuks (€66,--), hiervoor kunt u kiezen uit 12 soorten.
Pinchos zijn kleine spiesjes met van allerlei verschillende ingrediënten.
Hieronder staan onze soorten pinchos waaruit u kunt kiezen. Als u ons een
selectie laat maken zitten er misschien ook soorten bij die hieronder niet bij
staan.
- Spiesje met chorizo en gamba in look.
- Spiesje met cerise tomaat en mosselen.
- Spiesje Spaanse worstjes en kaas.
- Spiesje serranoham met meloen.
- Spiesje ansjovis met olijf.
- Spiesje van mozzarella, olijven en zongedroogde tomaten.
- Spiesje gamba’s in look met olijven.
- Spiesje met dadel gevuld met roomkaas en katenspek
- Kip spiesje met chili saus.
- Varkenshaas spiesje met paprika knoflook saus.
- Spaans gehakt balletje met tomatenkruidensaus.
- Spiesje wrap van beenham en tomaat
- Spiesje met zoete Spaanse pepers gevuld met kaas
- Kleine Spaanse worstjes gebakken in spek.
- Geiten kaas in serranoham met honing.
- Champignons gevuld met kruidenkaas.
- Rolletjes zalm met roomkaas.
- En zo kunnen we er nog een hele hoop voor u bereiden....
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Tafel garnituren
iets te knabbelen voor op uw statafels:
- assortiment 1 : Nootjes, zoutjes en stengeltjes €1,50 p.p.
- assortiment 2 : Nootjes, zoutjes, olijven en stengeltjes €2,00 p.p.
- assortiment 3 : Nootjes, zoutjes, olijven, stengeltjes en blokjes kaas €2,50 p.p.
Te bestellen vanaf 20 personen
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A&C barbecue
Even wat uitleg over een A&C barbecue.

Een A&C barbecue is een geheel verzorgde barbecue,
inclusief sauzen, stokbrood, salades, borden, bestek
te leveren vanaf 5 personen zonder BBQ
en met een gasbarbecue vanaf 15 personen.

De afwas nemen wij weer voor u mee retour.

Onderstaande barbecue’s zijn enkele voorbeelden, mocht u iets anders in
gedachte hebben, dan kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Voor verdere uitleg of informatie kunt u ons altijd even
bellen of mailen.

Met Q-linaire groet,
Arno en Claudia van Heijst
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Jubileum BBQ
10 jaar A&C
-

Kip spies gemarineerd in olijfolie, zeezout en tijm.
Heerlijke malse runder rib eye.
Varkenshaas spies met zoete paprika.
Verse chipolata worstjes.
Pakketje met zalm, boter en groenten.

- Salade van krielaardappels, bieslook, ei en spekjes.
- Macaroni salade met uitjes, augurk ham en ananas.
-

Gemengde salade met cerise tomaatjes en croutons.
Zoetzure komkommer met uitjes en peper.
Vers fruit salade.
Rauwkost met romige dressing.

- Cocktailsaus, knoflooksaus en BBQ saus.
- Stokbrood, tapenade en kruidenboter.

Prijs is €18,50 per persoon incl. borden en bestek.
Te bestellen vanaf 5 personen zonder BBQ en vanaf 15 personen met gas BBQ.
Aanvulling saté saus €1,00 p.p. vanaf 5 personen zelf warm te maken en vanaf
15 personen warm geleverd.
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A&C barbecue
-

Kip saté 2 stokjes p.p.
Gemarineerde bieflap.
Gemarineerd speklapje.
Spies van varkenshaas met paprika en ui.
Huisgemaakte Italiaanse hamburger.

- Rundvleessalade
- Gepofte aardappel met paprika-knoflooksaus
-

Salade met tomaat, rode ui, mozzarella en basilicum dressing
Witte kool salade met ananas en rozijnen.
Komkommersalade met romige dressing
Rauwkost

- Cocktailsaus, kerriesaus, tzaziki
- Vers fruit salade
- Stokbrood, tapenade en kruidenboter.
Prijs is €16,50 per persoon incl. borden en bestek.
Te bestellen vanaf 5 personen zonder BBQ en vanaf 15 personen met gas BBQ.
Aanvulling saté saus €1,00 p.p. vanaf 5 personen zelf warm te maken en vanaf
15 personen warm geleverd.
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A&C barbecue populair
- Spies van ossenhaas gemarineerd in oosterse soja saus
- Kipfilet gemarineerd
- Gemarineerde speklap
- Zoete spare rib stukjes
- Spies van varkenshaas met paprika en ui

- Aardappelsalade met spekjes en bieslook
- Wittekool salade met ananas en rozijnen
- Tomaat, komkommer en rode ui salade
- Gemengde sla
- Dressing

- Romige cocktail saus
- Kerrie ananas saus
- Ketjap saus met een vleugje limoen
- De echte knoflook saus
- Kruiden boter
- Tapenade
- Stokbrood
Prijs is €19,75 per persoon incl. borden en bestek.
Te bestellen vanaf 5 personen zonder BBQ en vanaf 15 personen met gas BBQ.
Aanvulling saté saus €1,00 p.p. vanaf 5 personen zelf warm te maken en vanaf
15 personen warm geleverd.
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A&C barbecue deluxe
-

Kip saté 2 stokjes p.p.
Ierse runderbiefstuk.
Malse kalfsoester.
Oosterse spies van varkenshaas teri yaki.
Spare ribs met honing en rozemarijn.

- Rundvleessalade.
- Gepofte aardappel met paprika-knoflooksaus.
-

Salade met tomaat, rode ui, mozzarella en basilicum dressing.
Witte kool salade met ananas en rozijnen.
Komkommersalade met romige dressing.
Rauwkost.

- Cocktailsaus, kerriesaus, tzaziki.
- Vers fruit salade.
- Stokbrood, tapenade en kruidenboter.

Prijs is €21,50 per persoon incl. borden en bestek.
Te bestellen vanaf 5 personen zonder BBQ en vanaf 15 personen met gas BBQ.
Aanvulling saté saus €1,00 p.p. vanaf 5 personen zelf warm te maken en vanaf
15 personen warm geleverd.
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Tapas-barbecue
Even wat uitleg over een Tapas-barbecue.
Iedereen kent namelijk wel de gewone barbecue, waar men bij goed weer met
zijn allen veel gebruik van maakt, lekker vlees, rauwkost, stokbrood en
natuurlijk veel gezelligheid.
En de tapas waarvan men geniet op vakantie of steeds vaker in eigen land en
waarbij het ook grotendeels om het samen gezellig eten gaat.
Wij van A&C hapjes deluxe dachten: Waarom combineren wij die twee niet en
noemen het een Tapas-barbecue.
Men neme een grote tafel, zet deze vol met koude hapjes en lekkernijen, maak
de rest warm op een barbecue,
een lekker drankje erbij en de tapas barbecue is compleet.
Hieronder staan een paar voorbeelden van zo’n Tapas-barbecue,
wij kunnen er ook een naar uw wensen samenstellen.
Voor verdere uitleg of informatie kunt u ons altijd even
bellen of mailen.
Met Q-linaire groet,
Arno en Claudia van Heijst
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Tapas-barbecue
-

Kleine gamba’s in knoflook en rozemarijn
Taartjes van watermeloen en krab met wasabi crème
Serranoham met zwarte peper
Wrap van gerookte paling
Wrap van gerookte zalm
Olijven mix met feta kaas
Italiaanse broodstengels met pesto

-

Gemarineerde kipfilet
Oosters gemarineerde varkenshaas spiesjes
Sparerib stukjes in roedjak-manis
Gepofte kleine aardappels met paprika-knoflook saus
Italiaanse gehaktballetjes in tomaten kruidensaus

-

Salade met tomaat, rode ui, mozzarella en basilicum dressing
Salade van diverse sla soorten
Cocktailsaus
Vers fruit salade

- Stokbrood, tapenade en kruidenboter.

Prijs is €20,50 per persoon incl. borden en bestek.
Te bestellen vanaf 5 personen zonder BBQ en vanaf 15 personen met gas BBQ.
Aanvulling saté saus €1,00 p.p. vanaf 5 personen zelf warm te maken en vanaf
15 personen warm geleverd.
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Tapas-barbecue deluxe
-

Kleine gamba’s in knoflook en rozemarijn
Taartjes van watermeloen en krab met wasabi crème
Serranoham met zwarte peper
Wrap van gerookte paling
Wrap van gerookte zalm
Chorizo plakjes
Gazpacho koude Spaanse groentesoep
Diverse groentes met een romige crème van blauwschimmelkaas
Olijven mix met feta kaas
Italiaanse broodstengels met pesto

-

Gemarineerde kipfilet.
Oosters gemarineerde varkenshaas spiesjes met komijn
Runderspies teri yaki
Grote gamba’s met knoflookkruiden
Sparerib stukjes in roedjak-manis
Gepofte kleine aardappels met paprika-knoflook saus
Italiaanse gehaktballetjes in tomaten kruidensaus

-

Salade met tomaat, rode ui, mozzarella en basilicum dressing
Salade van diverse sla soorten, pijnboompitjes en bosui.
Verse knoflook-peterselie saus, tzaziki en cocktailsaus.
Vers fruit salade.
Stokbrood, tapenade en kruidenboter.

Prijs is €24,75 per persoon incl. borden en bestek.
Te bestellen vanaf 5 personen zonder BBQ en vanaf 15 personen met gas BBQ.
Aanvulling saté saus €1,00 p.p. vanaf 5 personen zelf warm te maken en vanaf
15 personen warm geleverd.
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Soepen
Onze soorten huisgemaakte soep:
- Tomaten soep met rijst en balletjes
- Groente soep met balletjes
- Romige champignon soep met blokjes ham
- Uien soep ‘’A&C style”
- Rijk gevulde vis soep
- Pompoen soep op onze wijze
- Asperge soep (* in het seizoen eind april, mei en juni)
- Erwten soep met rookworst(* in het seizoen oktober t/m maart)
aanvulling roggebrood met spek

€3,50 p.p.
€3,50 p.p.
€3,75 p.p.
€3,75 p.p.
€4,50 p.p.
€4,25 p.p.
€3,75 p.p.
€4,25 p.p.
€1,00 p.p.

Ook andere soepen op aanvraag.
- Brood uitbreiding (stokbrood met roomboter en kruidenboter)
voor 15 personen.

€25,00

• Warm bij u aangeleverd.
• Vanaf 15 personen te bestellen.
• Inclusief soepkoppen, lepels en servetten.
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Mini broodjes lunch1
Luxe vers gebakken harde mini broodjes of zachte mini broodjes belegd met:
-

Broodje met carpaccio, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en rucola
Broodje met filet American, bosuitjes en zwarte peper
Broodje met beenham en vers gemaakte eisalade
Broodje met gerookte zalm, komkommer, ei en ravigotte saus
Broodje met versgemaakte krabsalade en sla
Broodje met brie, rucola, walnoten en honing
Broodje gezond met kaas, ham, ei en sla
Broodje met serranoham rucola en zongedroogde tomaatjes
Broodje met vers gemaakte Noorse garnalen salade.

U krijgt 4 minibroodjes per persoon.
Alle broodjes worden gemengd op schalen gepresenteerd en zijn gemakkelijk
uit de hand te eten.
Prijs per persoon is € 9, Te bestellen vanaf 5 personen (buiten Tilburg vanaf 10 personen).
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Mini broodjes lunch 2
Vers gebakken harde mini broodjes of zachte mini broodjes belegd met:
-

Broodje met jonge kaas
Broodje met oude kaas
Broodje met gekookte ham
Broodje met gerookte rauwe ham
Broodje met rosbief
Broodje met fricandeau
Broodje met cervelaat worst

U krijgt 4 minibroodjes per persoon.
Alle broodjes worden gemengd op schalen gepresenteerd en zijn gemakkelijk
uit de hand te eten.
Prijs per persoon is € 7, Te bestellen vanaf 5 personen (buiten Tilburg vanaf 10 personen).
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Witte en bruine puntjes lunch 3
Verse halve broodjes belegd met:
-

Broodje met jonge kaas
Broodje met oude kaas
Broodje met gekookte ham
Broodje met gerookte rauwe ham
Broodje met rosbief
Broodje met fricandeau
Broodje met cervelaat worst

U krijgt 4 halve broodjes per persoon.
Alle broodjes worden gemengd op schalen gepresenteerd en zijn gemakkelijk
uit de hand te eten.
Prijs per persoon is € 6, Te bestellen vanaf 5 personen(buiten Tilburg vanaf 10 personen).
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Broodjes lunch 4
Luxe vers gebakken pistolet, triangel of Italiaans bol belegd met:
-

Broodje met jonge kaas
Broodje met oude kaas
Broodje met gekookte ham
Broodje met gerookte rauwe ham
Broodje met rosbief
Broodje met fricandeau
Broodje met cervelaat worst

U krijgt 2 broodjes(groot) per persoon.
Alle broodjes worden gemengd op schalen gepresenteerd en zijn gemakkelijk
uit de hand te eten.
Prijs per persoon is € 7, Te bestellen vanaf 5 personen (buiten Tilburg vanaf 10 personen).
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Broodjes lunch 5
Luxe vers gebakken pistolet, triangel of Italiaans bol belegd met:
-

Broodje met carpaccio, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en rucola
Broodje met filet American, bosuitjes en zwarte peper
Broodje met beenham en vers gemaakte eisalade
Broodje met gerookte zalm, komkommer, ei en ravigotte saus
Broodje met vers gemaakte krabsalade en sla
Broodje met brie, rucola, walnoten en honing
Broodje gezond met kaas, ham, ei en sla
Broodje met serranoham, rucola en zongedroogde tomaatjes
Broodje met vers gemaakte Noorse garnalen salade.

U krijgt 2 broodjes(groot) per persoon.
Alle broodjes worden gemengd op schalen gepresenteerd en zijn gemakkelijk
uit de hand te eten.
Prijs per persoon is € 8,50
Te bestellen vanaf 5 personen (buiten Tilburg vanaf 10 personen).
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Broodjes lunch 6
Sandwiches van wit brood zonder korst belegd met:
- Sandwich carpaccio, pesto, parmezan en pijnboompitjes
- Sandwich gerookte kip, bacon, ei en vadouvan mayonaise
- Sandwich gerookte zalm, dille crème en komkommer
- Sandwich gerookte ribeye, truffel crème en gehakte noten
- Sandwich ham, kaas, tomaat en komkommer
- Sandwich met tonijn, paprika en rode ui
- Sandwich met mozzarella, gedroogde tomaat en pesto
U krijgt 6 halve sandwiches per persoon.
Alle sandwiches worden gemengd op schalen gepresenteerd en zijn gemakkelijk
uit de hand te eten.
Prijs per persoon is € 9,00
Te bestellen vanaf 5 personen (buiten Tilburg vanaf 10 personen).
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Verhuur
Ook kunt u bij ons diverse spullen huren zoals:
- Buffet tafels per stuk met tafel linnen.

€17,50

- Staan tafels per stuk met tafel rokken(zwart).

€ 12,50

- Borden en bestek per persoon.
- Wijn, champagne, bier of longdrink glazen per glas

€ 0,60
€ 0,30
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Informatie
Al onze prijzen vermeld in onze folder, website of deze info map
zijn inclusief btw. vanaf €25,- ,
voor bedragen hieronder brengen wij €5,- extra in rekening(binnen Tilburg).
Schalen en ander serviesgoed komen wij weer bij u ophalen.
Bij kleine bestellingen gebruiken wij wegwerp schalen.
Bestellen kan tot 2 dagen voor levering, met feestdagen 7 dagen voor levering.
Let op!! Houd er rekening mee dat we vol kunnen zitten in het weekend en met
feestdagen. Bestel op tijd want vol = vol.
Wij leveren gratis in de Reeshof en voor €5,00 binnen geheel Tilburg.
Voor de bezorgtarieven in andere plaatsen kijk op onze website of neem
contact met ons op.
Als u speciale wensen heeft, of iets anders wilt dat op onze site of deze
infomap staat, bel of mail ons gewoon even, in overleg is veel mogelijk.
Met Q-linaire groet,

A&C hapjes deluxe
Arno en Claudia van Heijst
Oudenboschstraat 1
5045 SX Tilburg
Telefoon: (013) 5714094
Mob: (06) 38909585 of 38909688
E-mail: info@ac-hapjes-deluxe.nl
http://www.ac-hapjes-deluxe.nl

A&C hapjes deluxe

