Hapjeslijst L&M Lekker Makkelijk
Hapjes en Tapas
Kipspiesjes sate bali (± 14 gram p.s.)

€ 2,25 per 100 gr. ..….. gram Indische gehaktballetjes

€ 1,85 per 100 gr. ….… gram

p.s.)

€ 2,25 per 100 gr. ..….. gram Bamiballetjes

€ 1,85 per 100 gr. ..….. gram

Kipspiesjes sate bali japanse
sesamsaus (± 16 gram p.s.)

€ 2,25 per 100 gr. ..….. gram Satéballetjes

€ 1,85 per 100 gr. ….… gram

Kipspiesjes sate bali piri piri (± 16 gram

….… x

Köfte gehaktballetjes van runden lamsvlees, heerlijk gekruid
met Turkse köfte

Satay Yakitori (± 25 gram p.s.)

€ 0,80 per stuk

Pittige gamba’s

Spaanse Gehaktballetjes in
€ 2,95 per 100 gr. ..….. gram eigengemaakte tomatensaus

Gevuld eitje v.a. 15 stuks

€ 0,65 per stuk

….… x

Mini wrap zalm bieslookroomkaas
v.a. 10 stuks

€ 0,75 per stuk

….… x

Mini wrap carpaccio v.a. 20 stuks

€ 0,75 per stuk

Mini wrap gevuld met kip, aioli,
bacon, padano kaas v.a. 20 stuks

Spiesje indisch gekruid balletje ananas

€ 1,70 per 100 gr. ..….. gram
€ 1,55 per 100 gr. ..….. gram
€ 0,80 per stuk

….… x
….… x

….… x

Spiesje van pikante gamba’s
€ 0,95 per stuk
Spiesje van
komkommer/kruidenroomkaas/
Zongedroogd tomaatje
€ 0,75 per stuk

€ 0,65 per stuk

….… x

Basilicum olijven

€ 2,20 per 100 gr. ……. gram

Tappa van ardennerham met meloen
v.a. 15 stuks
€ 0,75 per stuk

….… x

Kruidenroomkaas

€ 1,95 per schaaltje. ……. x

€ 0,75 per stuk

….… x

Kruidenboter

€ 1,95 per schaaltje ….… x

€ 0,75 per stuk

….… x

Tapenade oude kaas

€ 1,75 per 100 gr. ……. gram

Zoete Peppadew pepers gevuld
met kruidenroomkaas

€ 2,95 per 100 gr. ……. gram

Mini quiche lorain

€ 1,95 p.s

….… x

€ 0,65 p.s.

….… x

€ 0,65 p.s.

….… x

Omeletrolletje met ham en monchou
v.a. 20 stuks
Spiesje mozzarella/zongedroogde
tomaat
Mini bruschetta : een knapperig
sneetje brood met olijfolie, look en
tomatensaus ingewreven, met een
topping van spinazie, fetakaas en
tomatenblokjes.
Mini bruschetta: een knapperig
sneetje brood met olijfolie, look en
tomatensaus ingewreven, met een
topping van salami, paprika en kaas.
Mini bruschetta: een knapperig
sneetje brood met olijfolie, look en
tomatensaus ingewreven, met een
topping van pomodori, kaas en
tomatenblokjes.

€ 0,75 p.s.

….… x

......x

( selectie van alle drie de
smaken) Vanaf 9 stuks

….… x

Hartig soesje tonijnsalade /
krabsalade / ei salade /
gerookte kipsalade v.a. 8 stuks
Hartig soesje pittige kipsalade /
indische satésalade / kip
kerrie/salade v.a. 8 stuks

Mini pizza

€ 0,45 p.s.

Gegrilde kippenvleugeltjes

Kleine kaaskroketjes (v.a. 10
€ 1,95 per 250 gr. ….… gram stuks) *nog te frituren

€ 0,85 p.s.

….… x

Gegrilde kipdrumsticks

Mini garnalenkroket black tiger
€ 1,95 per 250 gr. ….… gram (v.a. 10 stuks) *nog te frituren

€ 0,85 p.s.

….… x

Hapjeslijst L&M Lekker Makkelijk

Hapjes-schalen
Hapjesschaal voor ieder wat wils.... á
35 stuks; gevuld eitje, bali kipspiesje
japanse sesamsaus, indisch
gehaktballetje met ananas, yakatori
kipsaté, mozzarella spiesje met
zongedroogde tomaat,
gambaspiesjes, bali kipspiesje piri
piri.
€ 22,95 per schaal ….… x
Hapjesschaal voor ieder wat wils
3…á 35 stuks; omeletrolletje ham
monchou – bali kipspiesje japanse
sesamsaus – spiesje van komkommer
roomkaas en zongedroogde tomaat Indisch balletje met ananas – spiesje
van peppadew en basilicum olijf –
hartig soesje krab- spiesje van
gemarineerde gamba’s.
€ 24,95 per schaal ….… x
Tapasschaal 2; zoete peppadew
pepers gevuld met kruidenroomkaas,
Griekse groene olijven, mini kipsaté
piri piri, Indisch gekruide
gehaktballetjes, mozzarella spiesjes
met zongedroogd tomaatje, olijven
mediterrane, pikante gamba’s.
€ 17,95 per schaal ….… x
Partypan; diverse gehaktballetjes,
kipspiesjes en kipkluifjes. Circa 90
stuks. Pan warmt zichzelf op en is in
bruikleen (borg € 10,-).
€ 35,00 per pan
….… x
Rauwkostschaal; santa cherry
tomaatjes, komkommer, wortel,
paprika, rettich, bleekselderij en een
dipsaus
€ 11,95 per schaal ….… x

Hapjesschaal voor ieder wat wils
2…á 35 stuks; gevuld eitje –
ham met meloen – Indisch
balletje met ananas – hartig
soesje kip kerrie – spiesje van
peppadew en basilicum olijf –
hartig soesje krab- spiesje van
gemarineerde gamba’s.
€ 23,95 per schaal ….… x

Tapasschaal 1; droge worst,
tapenade oude kaas, rauwe
ham, trappistenkaas, grove
mosterd, pesto sticks, zachte
brabantse metworst,
basilicumolijfjes.

€ 19,95 per schaal ….… x

Partyschaal; diverse
gehaktballetjes en kipspiesjes.

€ 16,95 per schaal ….… x

Saladeschaal; Krab, ei, kipkerrie, tapenade oude kaas,
tonijn, kip-saté en filet american € 16,95 per schaal ….… x
Nootjesschaal; L&M notenmix ,
kersenmelange, pistache,
cashewnoten, kaneelamandelen,
pindarotsjes, honey & salt mix
€ 15,95 per schaal ….… x

Molenaarsbroden
Molenaarsbrood wit

€ 2,95 p.s.

….… x

Molenaarsbrood bruin

€ 3,25 p.s.

….… x

Naam
:
Adres
:
Telefoon
:
Afgerekend :
Gewenste datum/tijdstip :

HAPJES(SCHALEN) ZIJN ENKEL TE BESTELLEN VOOR VRIJDAG EN
ZATERDAG.

L&M Lekker Makkelijk Van Bergenplein 2 Etten-Leur
Openingstijden: Ma. 15.00-18.30 Di-Wo-Do: 09.30-18.30 Vr: 09.00-19.00 Za: 09.00-16.00
Tel: 076-5015820
info@lekkermakkelijketten-leur.nl / www.lekkermakkelijketten-leur.nl

