Catering Combi’s
Combi prijzen vanaf 6 personen
1 Cheers

€6 p.p.

Borrelplank met chorizo twisters, geitenkaas met spekjasje, warme brie
met honing, Spanakopita & bread en spread.

2 Asian Flavours

€15,50 p.p.

Rendang, Zoet zure komkommer, Spicy pulled chicken, Sate sticks,
Colorful rolls, Makreel bomb & Samosa.

3 Latin Vibes

€15,50 p.p.

Pulled pork pita, Quesedilla’s, Nacho’s, Sweet potato, Mini burger en
Curry shrimps.

4 Tapas Variation

€13,50 p.p.
Spanakopita, Tortilla de patatas, Pesto pasta, Green Lasagne, Meatball’s, Turkse
pizza hoorntjes.

5 World Wide

€15,50 p.p.

Coco fish, Makreel bomb, Nacho’s, Spicy pulled chicken, Meatball’s en
chorizo twisters & colorful rolls.

6 Kiddo’s Party

€8,50 p.p.

Naturel pannenkoeken, pannenkoeken met blauwbessen, pannenkoeken
met banaan, choco vanille cupcakes en poffertjes met aardbeien.
Hierbij komen verschillende toppings zodat de kids zelf een gerechtje kunnen
versieren. De toppings bestaan uit slagroom, karamelsaus, m&m’s, marshmallows
en gekleurde choco sprinkels. Succes gegarandeerd!
*Bij groepen groter dan 20 personen is de prijs bespreekbaar. Neem contact op voor de
mogelijkheden via emma@bijwereldwijf.nl of 06 36178222.

Losse Hapjes
#1 ——————— 2,00 per stuk p.p.
Chorizo twisters
Van origine een Spaanse tapa. Gedraaid bladerdeeg met chorizo/kaas.

Bread&spread
Broodmandje met dip’s pesto, bietenspread, ajoli, kruidenboter.

Nacho’s
Mexicaanse chips met een frisse salsa dip van tomaat, ui en koriander en een avocado dip.

Goat & brie
Geitenkaas met een krokant spekjasje en warme brie met honing en walnoten.

#2 ——————— 2,50 per stuk p.p.
Samosa
Sri Lanka’s geheim. Filodeeg driekoekje gevuld met groente en kerriekruiden.

Makreel bomb
Gerookte makreelfilet balletjes met kruiden uit Bali in een krokant jasje.

Spanakopita
Grieks gerecht met filodeeg, spinazie, knoflook, feta en sesamzaadjes.

Quesedilla’s
Recept uit Nicaragua. Wrap gevuld met kaas, aubergine, courgette
en knoflook. Er kan eventueel vlees/vis worden toegevoegd.

Meatball’s
Gekruide rundvlees balletjes in tomatensaus met frisse yoghurtmunt dip.

Coco fish
Een recept uit de Malediven geplozen witvis met kokos en chili flakes en pannenkoek.

Green lasagne
Spinazie lasagne met knoflook en hüttenkäse. Mama’s recept.
*Bij groepen groter dan 20 personen is de prijs bespreekbaar. Neem contact op voor de
mogelijkheden emma@bijwereldwijf.nl of 06 36178222.

Losse Hapjes
Pasta pesto
Vlinderpasta met salami, bacon pijnboompitten in een pesto sausje.

Tortilla de patatas
Hartige omelet taart met zoete aardappel, spinazie en hüttenkäse.

Fish cookies
Thaise viskoekjes geserveerd met chilisaus.

#3 ——————— 3,00 per stuk p.p.
Pulled pork pita
Varkensvlees zoet gekruid geserveerd in een pitabroodje.

Saté sticks
Drie saté stokjes (varkenshaas of kip) met pindasaus en seroendeng.

Spicy pulled chicken
Hoorntje gevuld met pittig gekruide kip met zoet zure komkommer garnering.

Mini soto soep
Indonesisch gekruide kippensoep met glass noodles, rijst, ei en garnering.

Turkse pizza hoorntjes
Kleine Turkse pizza’s gedraaid in een hoorntje gevuld met salade en/ of kip.

Colorful roll
Vietnamese loempia kleurrijke rauwe groente in een rijstvel.
Kan eventueel met kip of garnalen gemaakt worden.

Curry shrimps with pancake
Garnalen in een smaakvol kokossausje geserveerd met een pannenkoek.

Mini burger
Een roze broodje met burger naar keuze met bijpassende salade en saus.
Mogelijk met vis, kip, vega of rundvlees.

Rendang
Gekruid en gestoofd rundvlees geserveerd in een bakje.
*Bij groepen groter dan 20 personen is de prijs bespreekbaar. Neem contact op voor de
mogelijkheden emma@bijwereldwijf.nl of 06 36178222.

Start with your dessert
#4 ——————— 2,00 per stuk p.p.
Very peary cake
Roomboter cake met verse peer en kaneel.

Blondies
Stevige cake met cranberries, pistasche, witte chocolade.

Brownies
Chocolade brownie met chocolade, caramel en nootjes.

Apple cinnamon crumble
Custard pudding met zachte appel , kaneel, en een crumble van Bastogne
met rozijnen en noten.

Blueberry cupcakes
Cupcakes met blauwe bessen, witte chocolade en vanille.
*Bij groepen groter dan 20 personen is de prijs bespreekbaar. Neem contact op voor de
mogelijkheden emma@bijwereldwijf.nl of 06 36178222.

