
 
 

 
 
 
Beste Heer, Mevrouw, 
  
Bedankt voor de offerte-aanvraag bij Boergondisch.  
Boergondisch is een speciaalzaak waar het (h)eerlijke, exclusieve, en bovenal smaakvolle product van 
het (Brabantse) land terug te vinden is. Kortom, puur natuur.  
 

 

 
 

Onderstaande hapjes kosten €1,50 per stuk en zijn te bestellen vanaf 
20 stuks, deze worden geserveerd vanaf een schaal: 
 

 Gespietste gerookte ansjovis in een amuseglaasje  

 Runder Rookvlees gevuld met met ei- bacon eiersalade en 
uitgebakken serrano.  

 In een glaasje caprese (tomaatje, mozzarella en basilicum en 
pesto) 

 Spiesjes van serranoham en truffelmayonaise 

 Manchego kaas met vijgenchutney en walnoot 

 Wrapje met heksenkaas en Brabantse ham 

 Wrapje met pesto-oudekaas en gegrilde groenten 

 In een glaasje caprese (tomaatje, mozzarella en basilicum en 
pesto) 

 
 

Onderstaande hapjes kosten €1,75 per stuk en zijn te bestellen vanaf 
20 stuks  

 Spiesje met Black tiger garnalen in thaise marinade en physalis 

 Brabantse ham met bolletjes meloen en munt 

 Runder Rookvlees met ei- bacon eiersalade en uitgebakken 
serrano.  

 Brabantse ham met bolletjes meloen en munt 

 Hippe prikker: olijf, tomaat, Brabantse ham, boerenkaas 
 
 
 
 
 



 
 
Onderstaande hapjes kosten €1,95 per stuk en zijn te bestellen 
vanaf 20 stuks 
 

 Carpaccio met truffelmayonaise parmazaan en pijnboompitjes 
gepresenteerd in een weckpotje 

 Vitella tonato (kalfsfricabdeau met tonijnmayonaise en 
kappertjes) gepresenteerd in een weckpotje 

 Vijgje gemarineerd in rode port met serranoham en Brabantse 
blauwkaas. 

 
 
Warm:  

 Mini broodje pulled pork met gerookte BBQ saus en ruccola: 
(€2,95) 

 Mini broodje hamburger met gerookte BBQ saus ruccola, uitjes 
in balsamico: (€2,95) 

 Mini Broodje Beenham met mosterd dille en een kleine broodje 
(€1,95) 

 Worstenbroodje (€1,50) 
 
Planken: (€5,50) 

 Houten planken met charcuterie en kaas. Deze plank wordt 
gevuld met 8 tal (Brabantse) heerlijkheden met daarbij bordjes 
weet wat je eet. Een ieder kan hier heerlijk vanaf pakken. De 
planken worden aangevuld met chutney , olijven, tomaatjes en 
nootjes. 

 
Met vriendelijke groet, 
Marloes van Steen 
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