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Van de bovenste plank!
In Spanje heten ze tapas, wij noemen het hapjes. Voor een 

feestje, verjaardag of gewoon wanneer u visite krijgt; 
wij maken hapjes met de lekkerste ambachtelijke 

ingrediënten. Met onze zelf samen te stellen hapjesplanken
is er voor ieder wat wils. Van vertrouwde kazen tot aan

exclusievere hapjes waarmee u uw gasten op een heerlijke 
wijze zult verrassen!

U kunt de producten los bestellen of de hapjesplank door ons 
op een van onze planken op laten maken.

Stel zelf samen!

Hapjes
planken

samen genieten



Naam: Afhaaldatum:

Adres:

Product Besteleenheid Prijs Aantal Totaal

Snackballetjes 6 stuks €2,25

Snackspek 120 gram €2,10

Kipspiesjes 6 stuks €4,99

Gegrilde TV boutjes 4 stuks €2,00

Peelworstje (dungesneden) 1 stuk €2,99

Abruzzese (dungesneden) 80 gram €2,90

Saltufo bolletje (dungesneden) 1 stuk €4,15

Salame Felino (dungesneden) 80 gram €2,30

Grillworst, gesneden 100 gram €1,49

Wraps 6 stuks €4,25

Salamihoorntje gevuld met roomkaas 5 stuks €4,99

Spiesje mozzarella, basilicum, zontomaat 5 stuks €4,99

Boerenhamrolletje 5 stuks €4,99

Groene knoflookolijven 150 gram €3,70

Groene olijven gevuld met geitenkaas 150 gram €3,40

Koningsolijven (basilicum/ knoflook) 150 gram €3,00

Zoete olijven 150 gram €3,45

Gemengde olijven 150 gram €4,49

Peppersweet 6 stuks €3,99

Zongedroogde tomaten 120 gram €2,90

Tappenade bospaddestoel 120 gram €2,99

Pikante tapenade 120 gram €2,40

Huisgemaakte rode tappenade 120 gram €2,89

Huisgemaakte groene pesto 120 gram €2,89

Oude kaassalade met rode pesto 120 gram €3,95

Oude kaassalade met groene pesto 120 gram €3,95

Kaassalade met knoflook 120 gram €2,50

Toverkaas met prei 120 gram €1,90

Boerenkaas jong belegen (blokjes) 150 gram €2,50

Boerderijkaas extra belegen (blokjes) 150 gram €2,75

Oude kaas roem (blokjes) 150 gram €2,95

Boeren kruiden kaas (blokjes) 150 gram €2,75

Mosterd kaas (blokjes) 150 gram €2,75

Kaas voor mannen (blokjes) Lekker pikant! 150 gram €2,95

Borg houten serveerplank Per stuk €18,50

Totaal:

Bestelformulier


