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BORRELARRANGEMENTEN NOORDHOST CATERING 

Noordhost catering kan uw gehele receptie of feestelijk aangelegenheid van dranken voorzien met 
lekkere borrelhapjes. Wij hebben diverse speciale borrelarrangementen voor u samengesteld. 

HAPJES & DRANKEN – BRONS 

NOTEN & ZOUTJES  - diverse zoutjes -noten melange – groentechips. 

HAPJES KOUD  - (2 st. p.p.) Huisgemaakte kipkerrie wrap -  Zalm met roomkaas op een 
komkommerbootje  

HAPJES WARM -( 3st. p.p.) 

 Huisgemaakte gehaktballetjes – Ambachtelijke bitterbal – Gebakken garnalen  

DRANKEN - 2 uurs drankenarrangement (fris-wijn-bier-jenever-beerenburg) 

€14,50 p.p.* 

 

HAPJES & DRANKEN – ZILVER 

NOTEN & ZOUTJES  - diverse zoutjes -noten melange – groentechips. 

HAPJES KOUD  - (3 st. p.p.) Huisgemaakte kipkerrie wrap -  Zalm met roomkaas op een 
komkommerbootje - Maiskoekje met eendenborst 

HAPJES WARM -( 3 st. p.p.) 

 Huisgemaakte gehaktballetjes – Ambachtelijke bitterbal – Gebakken garnalen  

DRANKEN - 3 uurs drankenarrangement (fris-wijn-bier-jenever-beerenburg) 

€18,50 p.p.* 

 

HAPJES & DRANKEN – ZILVER 

NOTEN & ZOUTJES  - diverse zoutjes -noten melange – groentechips. 

HAPJES KOUD  - (4 st. p.p.) Huisgemaakte kipkerrie wrap -  Zalm met roomkaas op een 
komkommerbootje - Maiskoekje met eendenborst - Ossenworst op een crostini  

HAPJES WARM -( 4 st. p.p.) 

Huisgemaakte gehaktballetjes – Ambachtelijke bitterbal – Gebakken garnalen - Geitenkaas met 
honing omwikkeld met spek. 

DRANKEN - 4 uurs drankenarrangement (fris-wijn-bier-jenever-beerenburg) 

€21,50 p.p.* 
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OPTIONEEL (in overleg) 

Welkomstdrankje Kir Royal - Crème de cassis met mousserende witte wijn  €3,50 p.p. per stuk 

Sterke dranken buitenlands - bijv. Bacardi, Gin, Wodka ,whisky, etc.        €4,00 p.p. per stuk 

VERLENGEN? DIT KAN! 

Een halfuur verlengen €2,50 p.p.* 

Een uur verlengen €4,50 p.p.* 

 

*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. 


