
Foodbook fingerfood



§ Crudite met mieriksworteldip; rettich, bleekselderij,

wortel, paprika, komkommer

§ Brood met dips; hummus, labneh, extra virgin olijf

olie

§ Popcorn en kroepoek met home made chili

§ Kaaslolly's van Gruyère en Parmezaanse kaas

§ Diverse gezouten en gerookte noten ( €3,00 p.p.)

Fingerfood voor op tafel € 1,85 p.p. 



§ Wrap met kip, roomkaas, mangochutney en rode

peper

§ Spinazie en feta in bladerdeeg

§ Canape met kafslende en pically

§ Frittata met pompoen en manchego

§ Volkoren canapé, hummus, gepofte paprika en Old

Amsterdam.

§ Costini, makreel rillette en uiencompote.

§ Blini met aubergine kaviaar

§ Soesje gevuld met geitenkaas crème

Fingerfood voor op tafel €3,25 p.p. 



§ Roggebrood canapé met gorgonzola en vijgenjam

§ Sesam crostini met crème van geitenkaas, walnoot

en blauwe bes.

§ Crostini met pesto en roast beef en Parmezaan

§ Mini quiche met groenten en gruyère kaas

Fingerfood voor op tafel €3,25 p.p. 



§ Blini met gerookte zalm , crème fraise en kappertjes

§ Spiesje gamba met salsa van mango en tomaat

§ Spiesje caprese, mozzarella, tomaat en basilicum

§ Tartaar van zalm en kwartelei

§ Tartaar van rode biet, appel en walnoot

§ Steak tartaar met truffelmayonaise

§ Geschroeide tonijn met sesam en wakame

§ Oesters met vinaigrette en citroen

§ Desem crostini met gerookte paling

§ Coquille met bloemkool crème en zwarte kaviaar

Fingerfood luxe € 4,25 p.p.



Liquid fingerfood €2,85 p.p.

§ Tom ka kai

§ Pompoen linzen soep

§ Kerriesoep



XL Fingerfood vanaf €5,25 p.p.

§ Petit croque monsieur – home made sambal,

manchego, rode ui

§ Pitta pulled chicken en coleslaw

§ Flamkuchen met prei, spek, gruyère kaas

§ Flamkuchen met makreel, tonijn en krokante

kappertjes

§ Mini broodje hamburger van 100% rund, tomaat

home made BBQ saus en ijsberg

§ Quiche met groenten en gruyère kaas xl



Frituur

§ Bitterbal (de Bourgondiër) € 1,15 p.st.

§ Bieterbal (vegetarisch) € 1,15 p.st.

§ Kaastengel (vegetarisch) € 1,15 p.st.

§ Kip in krokant jasje € 1,35 p.st.

§ Krokant garnalen staartje € 1,60 p.st.



Charcuterie planken vanaf 15 personen

€ 27,50 PER PLANK

Hollands assortiment:

§ Komijnkaas, boerenkaas, Drentse droge worst, verse

Gelderse worst, Amsterdamse ui, augurk, grove

mosterd.

Spaans assortiment:

§ Manchego kaas, comte kaas, fuet, chorizo, olijf &

zongedroogde tomaat

Italiaans assortiment:

§ Parmazaanse kaas, gorgonzola, prociutto di San

Danielle, Mortadella, olijf & druif



Sweet fingerfood €3,25 p.p.

§ Mini panna cotta met amandelen

§ Brownie met  vanille crème

§ Cheesecake met coulis van rood fruit

§ Macarons

§ Appeltaartjes met vanille mascarpone

§ Vers fruit salade



Kun je niet vinden waar je naar op zoek bent of 

heb je liever een ander soort fingerfood?

Ik denk graag met je mee! 

Je kunt mij bereiken op: 

06 48771273 

info@rondhetfornuis.nl

Mail of bel gerust voor meer menu's broodjes, 

borrels en hapjes.

Aanvraag op maat
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