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FINGERFOOD TAFEL OPTIES
Optie 1 € 500,Een variatie van 10 verschillende fingerfood gerechten, 25 á 30 stuks per gerecht. Dit wordt
samengesteld door ons en aan u voorgelegd. Indien gewenst kunnen er gerechten vervangen
worden. De tafel wordt gestyled naar uw wens, inclusief serveer schalen, plateau’s en
standaarden.
Optie 2 € 700,Een variatie van 15 verschillende fingerfood gerechten, 25 á 30 stuks per gerecht. Dit wordt
samengesteld door ons en aan u voorgelegd. Indien gewenst kunnen er gerechten vervangen
worden. De tafel wordt gestyled naar uw wens, inclusief serveer schalen, plateau’s en
standaarden.
Optie 3 Luxe € 1000,Een variatie van 20 verschillende fingerfood gerechten, 25 á 30 stuks per gerecht en een vers
bloemstuk. De gerechten worden door ons samengesteld en aan u voorgelegd. Indien gewenst
kunnen er gerechten vervangen worden. De tafel wordt gestyled naar uw wens, inclusief serveer
schalen, plateau’s en standaarden.
* Bovengenoemde prijzen zijn exclusief 0.50 cent bezorgkosten
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Product
Kleine tros tomaat gevuld met spinazie en amandelen
Cherry tomaten gevuld met mozzarella
Zon gedroogde tomaten met mozzarella op spies
Half gedroogde tomaten met olijven op spies
Mozzarella met cherry tomaten op spies
Mozzarella met salami en zwarte olijf op spies
Partybrood met brie, salami en cherrytomaar
Partybrood met feta kruiden tapenade
Partybrood met feta uitjes tapenade
Partybrood met feta pikante tapenade
Partybrood met pepersweet tapenade
Partybrood met avocado tapenade
Mini bladerdeeg met fetakaas en kruiden

Keuze (X)

Boekingen voor uw gelegenheid gelieve minimaal één maand van tevoren telefonisch of per e-mail
doorgeven. Voor een boeking kunt u bellen van maandag tot zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur of mailen
naar info@anahit.nl. Wij rekenen 0,50 cent per kilometer als reiskosten vergoeding.
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Mini blinchik
Mini sandwich ham/kaas
Mini sandwich vegetarisch
Mini crossaint met roomkaas en bieslook
Desembrood sandwich met pesto, rucola en mozzarella
Glaasje gevuld met baby champignons in pestosaus
Glaasje gevuld met pasta salade
Glaasje gevuld met dolmadaki en tzatziki saus
Glaasje gevuld met pepperoni en pepersweet met roomkaas
Glaasje gevuld met ansjovisspies in aiolisaus
Garnalen in aioli saus
Gamba’s in Safraansaus
Toast met kipsalade
Toast met tonijnsalade
Toast met Ikra
Partybrood met Ikra
Kipspies met kerriesaus
Gehaktballen spies met bbq saus
Zalm wrap met roomkaas en rucola
Kipfilet wrap met roomkaas en rucola
Vegetarische wrap (o.a. met roomkaas en avocado)
Dessert glaasje
Fruit glaasje (seizoen fruit)
Fruit spies (seizoen fruit)
Petit fours/mini gebakjes
Eigen invulling:

Boekingen voor uw gelegenheid gelieve minimaal één maand van tevoren telefonisch of per e-mail
doorgeven. Voor een boeking kunt u bellen van maandag tot zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur of mailen
naar info@anahit.nl. Wij rekenen 0,50 cent per kilometer als reiskosten vergoeding.

