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De hapjes van Cadenza zijn smaakmakers voor iedere gelegenheid. Fingerfood, tapas, hapjes in
filodeeg, hapjes gepresenteerd in een glaasje, in een schuitje, op een lepel of op een spiesje: de
hapjes van Cadenza zijn nooit hetzelfde. De koks laten zich inspireren door het seizoen en bepalen
meestal op het laatste moment hoe de hapjes worden geserveerd en gepresenteerd.
Voorbeelden van hapjes die we eerder hebben geserveerd:
Hapjes met vlees:
• Canapé met rosbief en mosterddressing
• Tortilla met spek en champignons
• Glaasje met aardappelsalade en gekonfijte eend
• Komkommer met hamsalade en remouladesaus
• Filorolletje met kipcurry
• Thunbrood met chorizo en eisalade
• Toast met Serranoham en tapenade
• Soesje met Cadenza’s leverworst en karamel
• Balletje lamsgehakt met gemberyoghurtsaus
• Kalfsbitterballetje met mosterd
• Spiesje kip yakitori met pinda-limoensaus
• Ham met groene asperges
• Rillettes van eend op toost
• Oosterse procureur met sesam en soja
• Dadelrolletje met geitenkaas, walnoot en bacon
• Toast met carpaccio en ansjoviscrème
• Wrap met vitello tonnato
• Wrap kip-kerrie met little gem
• Gehaktballetjes met harissa

Hapjes met vis:
• Komkommer met garnalensalade en tomaat
• Filorolletje met vismousse
• Thunbrood met huisgerookte zalm, crème fraîche en rucola
• Toast met makreelmayonaise en kappertjes
• Soesje met zalmcrème en bieslook
• Gambaspiesje met Vietnamese vissaus
• Frittata met vis en venkel
• Glaasje knolselderijcrème, tonijn en sojasaus
• Garnalenkroketjes
• Gevuld eitje met ansjovis
• Gambaspiesje met basilicum en tomatenchutney
• Tartaar van zalm met oestersaus, limoen en bosui
• Puntje hartige taart met sardines en tomaat
• Crostini gerookte forel en paprikacrème
• Visbitterbal met soja, sesam en gembersaus
• Miniquiche met Waddengarnalen en venkel
• Komkommer met een salade van zoute haring, appel en mayo
• Garnalenballetjes met tomaten-koriandersalsa
• Sushi tonijn
Hapjes vegetarisch:
• Komkommer met groente en kerriemayonaise
• Filorolletje met groente en kaas
• Burrito met groentecurry en Pecorino
• Toast met Brie de Meaux
• Soesje met Gorgonzolamousse en pistache
• Spiesje met knoflookchampignons
• Miniquiche met venkel en Manchego
• Glaasje rode biet en quinoa
• Groentenbitterbal met yoghurtdip
• Wrap met Oosterse groentesalade
• Pasteitje champignonragout
• Spiesje watermeloen met munt
• Minisandwich met rucola en pompoenpitjes
• Portobello met Fourme d’Ambert
• Pizzapuntje met Gorgonzola en rucola
• Filodeeg met geitenkaas en dip
• Sushi avocado
• Miniquiche met prei en Parmezaan
De prijzen van de hapjes zijn vanaf € 1,40 per stuk en afhankelijk van het aantal hapjes en de locatie.
Minimale afname per hapje: 20 stuks.

Daarnaast serveren we ook een assortiment kaas, worst, olijven en noten. Prijzen op aanvraag.

Wij kunnen rekening houden met allergieën en diëten, indien u dit vooraf aangeeft.

