
Bestelling voor:
Naam:
Datum:
Afdeling:
Telnr:
Bezorgtijd:
Aantal personen:
Afleveradres/zaal:
Factuurgegevens:
Factuuradres:
Bedrijf:
T.a.v.
Adres:
Postcode en Plaats
Ref:/routecode/kostenplaats:
Digitale emailadres:

Bestelformulier De Buren

Adres: Von Zesenstraat 298 
Telefoon: 06-27446784

E-mail: deburen@cordaan.nl

Wij kunnen niet 
garanderen dat 

onze producten vrij 
zijn van (bepaalde) 

allergenen.
Borrelhapjes

• Worst, kaas, Amsterdams zuur en mosterd - 60 stuks
• Worst, kaas, ossenworst - 60 stuks
• Worst, kaas, Amsterdams zuur en mosterd - 90 stuks
• Kaas - 60 stuks
• Kaas - 90 stuks
• Osseworst (één hele gesneden in halve plakken)
• Olijven - per persoon/portie
• Nootjes/chips - per persoon/portie
• Stokbrood met kruidenboter - per persoon/portie

Totaal € 

€  
€  
€  
€  
€  
€  
€  
€  

€ 27,50

€ 42,50

€ 25,00

€ 25,50

€ 1,50

€ 0,90

€ 0,90

€ 25,50

€ 38,50

Prijs Aantal Totaal

€  

€  



Prijs Aantal Totaal

• Spies tomaat, bleekselderij, radijs, komkommer en dipsaus
• Bilini’s met hüttenkäse cranberry en pistache noot
• Soesje met eiersalade en zongedroogde tomaatjes
• Cervelaat driehoekje/rondje met vleessalade
• Gehaktballetje met olijf
• Tomaatje gevuld met crabsticksalade
• Gevulde eieren
• Kaasballetjes
• Komkommer met kruidenkaas en cherry tomaat
• Soesje gevuld met roompatémousse en cranberry
• Gevulde tomaatjes met selderiesalade
• Soesje met eiersalade en zongedroogde tomaatjes

• Aubergine spies met gegrilde tomaten
• Courgette 6 schijfjes met paprika, zout, peper, kruiden

• Ham/monchou vlinder
• Aubergine rolletje met zongedroogde tomaten crème
• Canapé met mortadella olijven en zongedroogde tomaten
• Bruchetta met mozzarella pesto en tomaat
• Brie ingerold met parmaham
• Aubergine gevuld met geitenkaas
• Canapé tonijn en kappertjes
• Gerookte zalm rolletje met dille en crème  fraìche
• Gerookte zalm rolletje met wasabi en rucola
• Gevulde tomaatjes met garnalen salade
• Mozzarella spies met tomaat en pesto
• Pain qnip met eiersalade en zongedroogde tomaatjes
• Pain qnip met feta, olijf, zongedroogde tomaatjes en paprika
• Pain qnip met brie, parmaham, walnoot, rucola
• Pain qnip met tonijnsalade en kappertjes
• Soesje met gerookte zalm en kappertjes
• Soesje met paling mousse
• Soesjes gevuld met tonijn salade

Koude hapjes - per 10 stuks bestellen

€  1,00

€ 1,25

 € 1, 50

Totaal €  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  



Warme hapjes - per 10 stuks bestellen (min. 100 stuks)
• Mini saucijzenbroodje
• Mini quiche

• Kip kluifje
• Petit croline met zalm
• Petit croline met kaas
• Petit croline met kip-kerrie
• Petit croline met rundvlees
• Mini saté met saus 2 stokjes
• Javaanse gehakt 2 balletjes
• Gemarineerde garnalen spies

Prijs Aantal Totaal
€  
€  

€  
€  
€  
€  

€  
€  
€  
€  

€  1,00

€ 1,25

Totaal € 

Prijs Totaal

Bittergarnituur met crostini's € 6,00• Crostini champignons
• Crostini met artisjok pesto
• Crostini met tomaat en manchego
• Druiven met brie spies
• Gemarineerde druiven

Per persoon: Bestelling/aantal

Prijs Totaal

Bittergarnituur voor op tafel € 6,00• Kaasstengels
• Diverse soorten olijven gemarineerd in olie
• Plakjes fuet chorizo  
• Cherry tomaatjes  
• Dipsausjes

Per persoon: Bestelling/aantal

Vanaf 10 personen te bestellen



Prijs Totaal

Bittergarnituur € 47,50Schaal met koude tapas en stokbrood:
Jamon de Serrano, fuet met rode peper, 
gegrilde groenten (paprika, courgette en 
aubergine), gemarineerde zwarte en groene 
olijven, manchego en belegen kaas

Per 10 personen: Bestelling/aantal

Prijs Totaal

Warme tapas € 5,25• Albondiga’s
• Mini saté met saus
• Gegrilde aubergine, courgette en sjalot

spies
• Champignonspies met knoflook

Per persoon: Bestelling/aantal

Prijs Totaal

Warme tapas € 5,25• Javaanse gehaktballetjes met
kokos

• Mini saté met saus
• Zalm in bladerdeeg
• Mini sauzijzenbroodje

Per persoon: Bestelling/aantal

Smeersels - vanaf 10 personen  te bestellen Prijs Aantal Totaal
€  
€  €10,00• Humus - geserveerd met bleekselderij, paprika en

komkommer
• Tapenade - geserveerd met tomaten en knoflook crostini's

Totaal € 
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