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Prijzen Partyservice Drommels 
 
 
Koude hapjes 
 
Standaard hapjes: (€ 0,65 p/st)  
Diverse Hollandse & Franse kaas- en worstsoorten 
Hamrolletjes met augurk 
Rookvlees rolletjes met ei en Cervelaatrolletjes met asperge  
 
 
Luxe hapjes: (€ 0,85 p/st)  
Gevulde eieren, Kibbeling, Gehaktballetjes 
Gevulde dadels, Mini Quiche, Gemarineerde drumsticks 
Italiaanse stengels, Wrap met Zalm, Wrap met kip & Mango 
 
Crostini’s met o.a. 
Carpaccio, Spaanse ham 
Diverse soorten paté, Mozzarella met tomaat & basilicum 
Roomkaas, Geitenkaas met honing & dadels, Brie met framboos, zalmsalade 
Filet met ei 
 
 
Extra Luxe Hapjes: (€1,25 p/st.)  
Amuse lepels met Carpaccio, Amuselepel met tonijn & sesamzaadjes,  
Amuselepel met zalm & zeewier, Crostini met Paling, Crostini met Garnalen  
Rosbiefpakketje gevuld met mierikswortel, Roos van Fricandeau met Honingmosterdsaus, 
Spiesje met mozzarella, olijf, tomaat, paprika,  
Spiesje met mini geitenkaasje en dadels, Tropisch fruit met Parmaham, Gevulde Tomaat met 
Hollandse garnalen, Witlofblad gevuld met gerookte Zalm, Geitenkaasamuse met olijf en 
sinaasappel, Gemarineerde garnalen op komkommer 
Miniclub met zalm, Rolbrood met gerookte kip 
 
Al deze hapjes worden op een opgemaakt blad geserveerd.  
 
Minimale afname is 100 stuks: 
Standaard hapjes 100 stuks     € 60,00 
Mix standaard / luxe hapjes 100 stuks   € 70,00 
Luxe hapjes 100 stuks      € 80,00 
Mix luxe / extra luxe hapjes 100 stuks    € 95,00 
Extra luxe hapjes 100 stuks               € 120,00 
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Kaasplateau (€ 38,50)  
Diverse kaassoorten met rijke garnering en diverse soorten toast & stokbrood. 
Voor circa 10 personen  
 
Pateplateau (€ 36,50)  
Diverse soorten pate inclusief garnering en diverse soorten toast & stokbrood. 
Voor circa 10 personen  
 
Voor op tafel  
Luxe nootjes, per bakje     € 2,75 
Italiaanse stengels, 10 stuks     € 7,00 
Spies Mozzarella, 10 stuks     € 7,50 
 
 
 
Warme hapjes I (zelf in oven)  € 0,75 per stuk 
Mini saucijzenbroodjes 
Diverse soorten mini Quiche 
 
 
Warme hapjes II (via warmhoudbakken met vuurpotjes)  
Mini Yakitori’s      1,00 per stuk 
Gehaktballtjes in (pittige) satesaus of rode saus 1,25 per stuk 
Mini kipsate in (pitige) satesaus   1,50 per stuk 
 
 
 
Bittergarnituur   Mix van 100 stuks € 79,50 
Diverse soorten bittergarnituur o.a. bitterballen, kaasstengels, kipnugets, fricandelletjes en 
mini nasischijf met diverse soorten sauzen  
 
 
Portie saté 
2 stokjes kipsaté met satésaus, gebakken uitjes & kroeppoek 
Inclusief stokbrood met kruidenboter. 
 
Per portie 7,50 
  


