HAPPETIJT - HEERLIJKE HAPJES EN RIJKELIJKE TAPASSCHOTELS

TAPENADES | SALSA’S | DIPSAUZEN – per 300gr.

Je nodigt vrienden of familie uit tijdens de feestdagen, en voor je het weet spendeer je uren aan de (voor)
bereiding van de hapjes.

Tomatensalsa met verse kruiden				
TIP: de salsa is heerlijk bij tortillachips
Tomatenpulp (typisch Spaans)				
TIP: heerlijk met een stukje vers brood en Ibéricoham!
Vegetarische paté van tomaten en walnoten			
Tomatentapenade					
Ricottadip met verse kruiden			
Courgette- fetadip met lente-ui 				
Paprikadip met feta en pistache				
Paprikatapenade met rozemarijn				
Paprika- en olijventapenade				
Rode bietentapenade met cashewnoten en verse kruiden
Auberginetapenade ‘ Baba ganoush’			
Auberginetartaar met granaatappel en citroen		
Artisjokkentapenade met amandelen en groene olijven		
Groene- en zwarte olijventapenade met zongedroogde tomaten
Olijven- en champignontapenade				
Tonijntapenade					
TIP: heerlijk bij de huisgemaakte crostini’s (250gr.)			

Herkenbaar scenario? Dan hebben wij de oplossing voor jou: Happetijt!
Happetijt biedt de heerlijkste hapjes, tapasschotels,
broodplanken,.... Alles wordt vers bereid, van tapenades en pesto’s tot focaccia en crostini’s, en met de
grootste zorg gepresenteerd zodat je instant water in de mond krijgt.
Hoe werkt Happetijt? Je selecteert de gewenste hapjes, bruschetta’s,… uit ons aanbod, je geeft je smaakvolle wishlist door per mail of telefoon en Happetijt doet de rest. De bestelling kan je vervolgens bij
Happetijt zelf afhalen.
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€15.50

IP!

Goed om weten:

- Verplaatsingskost van €0.5/km. Gratis levering vanaf €50 (bedrijven) en €250 (particulieren), binnen een
straal van 10km. (GEEN leveringen op feestdagen)

BROODPLANKEN - vanaf 4 personen -

niet mogelijk op kerstdag

(4 stuks per persoon: 2x 1/4 focaccia + 2x 1/4 wrap)

- Ben je allergisch aan bepaalde producten of heb je specifieke wensen? Laat het ons weten!

Broodplank CLASSIC		

- Bestellingen kunnen geannuleerd worden tot vier dagen voordien. Vanaf dan zal de helft van het bedrag
gefactureerd worden. (voor grotere groepen zijn er andere voorwaarden)

Klassiek beleg (kaas, hesp, salami,...) en groentenmengeling

- Aangezien wij steeds op zoek zijn naar nieuwe hapjes, kan zowel het assortiment als de prijslijst
regelmatig aangepast worden.

Broodplank DELUXE		

€7.80 per persoon

€9.60 per persoon

Luxe beleg (gerookte zalm, beenham,...) en groentenmengeling

- Bestellingen kunnen tot 1 dag voordien geplaatst worden. Vanaf 25 personen twee dagen vooraf.
- Waarborg: €10 per persoon – CASH te betalen
- Alle gerechten zijn dagvers. Bij het ontbreken van bepaalde ingrediënten (door niet-levering van
leveranciers,... ) kan Happetijt het gerecht annuleren.

FOCACCIA - prijzen per stuk - vanaf 3 stuks per soort te bestellen
Focaccia ‘Al Rosmarino’ – rozemarijn en Keltisch zeezout			
Focaccia | olijven en rozemarijn OF zongedroogde tomaten

€3.50
€4.50

Focizza ( = focaccia met pizzatopping)
Focizza | tomatensalsa met beenham en gruyère		
Focizza | ricotta en zalm		
Focizza | tomatensalsa, mozzarella en verse pesto		
Focizza | tomatensalsa, geitenkaas, paprika en pijnboompitten
Focizza | tomatensalsa en 3 kazen

€5.50
€5.50
€5.50
€5.50
€5.50

Schotel als hapje/voorgerecht

Gevulde focaccia | basilicumpesto of tomatensalsa		
Gevulde focaccia | zalm en kruidenkaas			
Gevulde focaccia | ricotta en verse kruiden			

€5.50
€5.50
€4.50

Schotel als maaltijd		

VERRASSINGSSCHOTEL - KEUZE VAN DE CHEF - vanaf 4 personen
€15.50/persoon

Assortiment van huisgemaakte tapenades, salsa, verschillende soorten ham, kazen, salami, verse focaccia,
olijven, zongedroogde tomaten, tapas met een twist,...

€40.00/persoon

Assortiment van huisgemaakte tapenades, salsa, verschillende soorten ham, kazen, salami, verse focaccia,
olijven, zongedroogde tomaten, tapas met een twist,... + salades, pasta, extra tapas

HAPJES (vanaf 10 stuks PER soort - tenzij anders besproken)

SOEPEN
*prijzen per liter

Gepelde, gevulde kerstomaat | forel en munt		
‘bolletje’ carpaccio van rund | kerstomaat en verse pesto
Tartaar van rund in jasje van parmezaan en sesam		

€2.20
€2.00
€1.30

Zalmburgertjes | panko (per 10 stuks)			
Kippeballetjes | rauwe ham en gorgonzola (per 10 stuks)
Varkensballetjes | chorizo Ibérico en peper - SPICY (per 10 stuks)
Albondigas – Spaanse gehaktballetjes (per 10 stuks)		

€20.00
€20.00
€20.00
€15.00

BLADERDEEG (per 10 stuks)
Bladerdeegstokjes met rauwe ham			
Bladerdeegstokjes met rauwe ham en zongedroogde tomaten
Bladerdeegstokjes met zongedroogde tomaten		
Bladerdeegstokjes met zalm en pesto			
bladerdeegstokjes met pesto				

€13.50
€14.50
€13.00
€14.50
€13.00

CHARCUTERIE – ASSORTIMENT

*assortiment voor +/- 6 personen - incl. homemade focaccia
Gemengd plankje: soorten kaas, ham en salami		
Bordje Italiaanse ham					
Kaasassortiment					
Burrata met rauwe ham en huisgemaakte pesto 		
Ibérico-assortiment: ham, salami, chorizo en kaas		
Ibéricoham met tomatenpulp				
(typisch Spaans!)

€25.00
€20.00
€20.00
€12.50
€30.00
€25.00

Butternutsoep met huisgemaakte croutons
Paprika -en tomatensoep met balletjes
Bloemkool - broccolisoep met chips van rauwe ham

€8.50
€8.50
€8.50

TORTILLA (Quiche: + €2.20)
1 tortilla = 4 personen

‘caprese’ met rauwe ham				
Beenham, tomaat, verse kruiden en pecorino		
Chorizo, paprika en courgette				
Gerookte zalm en courgette				
Scampi en paprika					
Tomaat, verse kruiden en pecorino			
Spinazie, artisjok en pijnboompitten			
Aardappel, broccoli en gruyère				

Afhalen FEESTDAGEN:
24/12/2017: tussen 17u-18u
25/12/2017: tussen 11u30-12u30
31/12/2017: tussen 17u – 18u

www.happetijt.be

€19.50
€20.50
€20.00
€20.50
€21.50
€19.50
€20.50
€19.50

