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BITES DE LUXE NOORDHOST CATERING 

Noordhost catering verzorgd uw receptie of feestelijk aangelegenheid van luxe hapjes (BITES).          
Wij hebben diverse speciale BITES arrangementen voor u samengesteld. Hiermee steelt u echt de 
show! De hapjes worden gepresenteerd met heerlijke dipsausjes.  

BITES DE LUXE (9 stuks) – BRONS  

KOUDE BITES                                                                                                                                                                       
Kipkerrie wrap – Ossenworst de luxe – Crostini met tonijn – Zalmrolletjes in ricotta 

WARME BITES 

Ambachtelijke bitterbal – Kip in een jasje – Geitenkaas met spek– Gehaktballetjes in satésaus – 
Gevulde champignon met kaas 

€7,50 p.p.* 

BITES DE LUXE (12 stuks) - ZILVER   

KOUDE BITES     

Kipkerrie wrap – Ossenworst de luxe – Crostini met tonijn – Zalmrolletjes in ricotta – Gevuld eitje de 
luxe 

WARME BITES 

Ambachtelijke bitterbal – Kip in een jasje – Geitenkaas met spek– Gehaktballetjes in satésaus – 
Gevulde champignon met kaas – kaasdippers – Peer met gorgonzola  

€9,50 p.p* 

BITES DE LUXE (15stuks) - GOUD  

KOUDE BITES   

Kipkerrie wrap – Ossenworst de luxe – Crostini met tonijn – Zalmrolletjes in ricotta – Gevuld eitje de 
luxe – Garnaal met guacamole – lolly van mozzarella en tomaat  

WARME BITES 

Ambachtelijke bitterbal – Kip in een jasje – Geitenkaas met spek– Gehaktballetjes in satésaus – 
Gevulde champignon met kaas – kaasdippers – Peer met gorgonzola in bladerdeeg - Loempiaatje 

€11,50 p.p* 

                                                                                                                                                              
WELKOMSDRANKJE? DIT KAN!                                                                                                                                    
Kir Royal - Crème de cassis met mousserende witte wijn of  Aperol Spritz - Aperol met mousserende 
witte wijn en bruiswater.                                                                                                                                             
€ 4,50 p.p* 
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*te boeken vanaf 20 personen 

*een buffettafel, servies, bestek en servetten zijn inbegrepen. 

*de kok en / of gastheer of gastvrouw (hosts en hostess) zijn bij de prijs inbegrepen. 

*alles wordt voor u opgeruimd en de afwas doen wij. 

*exclusief startkosten van €35,- per gelegenheid. 


