
 Gastvrijheid met een glimlach!                                                                                                         
Horecaprofessionals –Gastheer/vrouw-Catering –Evenementen  

info@noordhostcatering.nl      Volg ons op Facebook!             www.noordhostcatering.nl 

 

BORRELHAPJES ARRANGEMENT 

Wilt u uw evenement of feestelijke aangelegenheid voorzien van heerlijke hapjes. Dan bent u bij 
Noordhost catering eveneens aan het juiste adres! Wij werken met eerlijke en pure producten om u 
een optimale smaakbeleving te geven. Al onze hapjes worden vers voor u gemaakt.                                        

BORRELHAPJES – BRONS                             
Diverse soorten zoutjes/-noten melange/groentechips                                                            
Gemarineerde olijven.                                                                                                                                      
Twee verschillende Hollandse en Franse kazen                                                                                              
Twee verschillende soorten droge- of mediterrane worst,                                                                                          
1 koude hapje p.p. - Huisgemaakte kipkerrie wrap                                                                                                
1 warm hapje p.p. - Ambachtelijke Bitterbal 

€6,50 p.p.* (minimaal 5 hapjes p.p.)                                                                                                           

BORRELHAPJES – ZILVER                                                                                                                                             
Diverse soorten zoutjes/-noten melange/groentechips                                                                                                
Gemarineerde olijven                                                                                                                                               
Twee verschillende Hollandse en Franse kazen                                                                                                    
Twee verschillende soorten droge- of mediterrane worst.                                                                                                       
2 koude hapjes p.p. -Huisgemaakte kipkerrie wrap - Zalm met roomkaas op een komkommerbootje.                                                                                                                                                                  
2 warm hapje p.p.  - Ambachtelijke Bitterbal – Kip in een jasje  

€8,50 p.p.*  (minimaal 8 hapjes p.p.)                                                                                                                                                          

BORRELHAPJES – GOUD                                                                                                                                      
Assortiment luxe zoutjes en noten                                 
Gemarineerde olijven                     
Twee verschillende tapassticks                      
Drie verschillende Hollandse en Franse kazen                       
Vier verschillende soorten droge- of mediterrane worst,                
3 koude hapjes p.p.  - Huisgemaakte kipkerrie wrap - Zalm met roomkaas op een         
komkommerbootje – Ossenworst op een crostini                 
3 warme hapjes p.p. - Ambachtelijke bitterbal -  Ambachtelijke garnalen  -Kip  in een jasje   

€11,50 p.p* (minimaal 12 hapjes p.p.) 

OOK LEUK! EEN BORRELPLATEAU  (alleen te bestellen om af te leveren)                                                                                                               
Makkelijk en snel hapjes voor uw evenement of feestelijke aangelegenheid. Een borrelplateau voor 
circa 15 a 20 personen. Met een variatie van bovenstaande hapjes (min.5 hapjes p.p.) voor  €55,- per 
plateau ( ruim 75 hapjes).                              

*te boeken vanaf 20 personen. 

*de kok en / of gastheer of gastvrouw (hosts en hostess) zijn 2,5 uur bij de prijs inbegrepen. 

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

*exclusief startkosten van €35,- per gelegenheid. 


