
 

Prijzen Filia Mosae 2019-1 
 

Lekkers voor bij de koffie 

       

 Borrelmix (nootjes, japanse mix, etc)     per schaaltje € 1,50 

 Mix van zoute stengels, kaasstengels, borrelnootjes  per eenheid  € 1,70 

 gefrituurde minisnacks (kip, gehakt, kaas)    per stuk  € 0,50 

 bitterballen          per stuk  € 0,50 

 kaas/worstprikkers       per stuk  € 0,50 

 

 Appeltaart         per punt  € 2,20 

 Vruchtenvlaai        per punt  € 2,40 

 Luxe vlaai         per punt  € 3,00 

 Gesorteerde gebakjes       per stuk  € 3,50 

 Petit Four         per stuk  € 2,50 

Lekkers voor bij de borrel 

Eenhapsbroodjes  

       

 Eiersalade met bieslook en rode paprika    per stuk  € 1,50 

 Paté mei ei en peterselie      per stuk  € 1,50 

 Kipkerrie salade met bieslook en rode paprika   per stuk  € 1,50 

 Brie met peterselie en rode paprika     per stuk  € 1,50 
 

 Serranoham met olijf en zongedroogde tomaat   per stuk  € 1,90 

 Gerookte zalm met dille en citroen     per stuk  € 1,90 

 Filet americain met kappertjes en ui     per stuk  € 1,90 

 Tomatentapenade met ei en olijf     per stuk  € 1,90 

 Chaume of roux met peterselie en rode paprika   per stuk  € 1,90 

       

 Spiesje met tomaatjes, mozzarella en basilicum   per stuk  € 2,30 

 Komkommer gevuld met tonijnsalade     per stuk  € 2,30 

 Puntje quiche met rucola en zeekraal op een schaaltje  per stuk  € 2,30 

 Satéballetjes op een glaasje met chilisaus    per stuk  € 2,30 

 Amuseformaat pastasalade met zalm en garnalen   per stuk  € 2,30 

 Kletsenbrood (met vijgen en noten) met franse kaas  per stuk  € 2,30 

Amuses 

Belegde minibroodjes 

       

 Serranoham met rucola, olijf en tomatentapenade  per stuk  € 3,00 

 Gerookte zalm met rucola, dille en mierikswortelcrème  per stuk  € 3,00 

 Filet americain met rucola, kappertjes en rode ui   per stuk  € 3,00 

 Chaume of roux met rucola, peterselie en rode paprika  per stuk  € 3,00 

 Rosbief met rucola, ei en tomatentapenade    per stuk  € 3,00 

 Tonijnsalade met rucola, kappertjes en rode ui   per stuk  € 3,00 


