
Een feestavond om nooit te vergeten! Onze speciaal samengestelde arrangementen bieden u een
complete avond met hapjes en drankjes. Rechts op de pagina vindt u de assortimenten van de hapjes,

welke genoemd worden in de arrangementen. De arrangementen zijn gebaseerd op een feest van
4,5 uur, maar korter of langer is uiteraard ook mogelijk.

Flora party & event | Parklaan 4 | 2771 GB Boskoop
0172-766047 | info@floraboskoop.nl | www.floraboskoop.nl

Rosa ‘Rendez Vous’
Feestavond 4,5 uur

 - Onbeperkt consumpties van het binnenlands     
  drankenpakket
 - Zoutjes en nootjes op tafel
 - Twee koude partyhapjes per persoon
 - Drie warme bittergarnituur hapjes per persoon

Prijs € 29,75 per persoon
(minimaal 40 personen)

Rosa ‘White Surprise’
Feestavond 4,5 uur

 - Onbeperkt consumpties van het binnenlands   
  drankenpakket
 - Grissini met pesto, tapenade en aioli dip op tafel
 - Twee koude Italiaanse hapjes per persoon
 - Drie warme bittergarnituur hapjes per persoon

Prijs € 32,50 per persoon
(minimaal 40 personen)

Rosa ‘Summer Holiday’
Feestavond 4,5 uur

 - Ontvangst met een glas Prosecco
 - Onbeperkt consumpties van het binnenlands   
  drankenpakket
 - Nootjes, olijven en grissini met dips op tafel
 - Twee koude Italiaanse hapjes per persoon
 - Drie warme Italiaanse hapjes per persoon (buffetvorm)
 -  Ter afsluiting een kopje koffie/thee

Prijs € 40,75 per persoon
(minimaal 40 personen)

Uitbreidingsmogelijkheden
Prijs per persoon
Ontvangst met een glas Prosecco € 2,00
Afsluiting met puntzak friet met mayonaise € 2,90

Partyhapjes

 - Pinchos met Spaanse ham en mozzarella
 - Beefburger van rosbief met truffelsaus
 - Thonbrood-rol met bieslookkaas, gedroogde tomaat
  en salami
 - Gevuld eitje met krabsalade en zalmeitjes
 - Mini broodje met gerookte kalkoen en selderie salade
 - Roggebrood met Old Amsterdam, appelstroop en   
  walnoten V
 - Terrine van gerookte zalm en dille
 - Toast met gerookte paling met limoen

Partyhapjes Italiano
 
 - Ciabatta met Black Angus carpaccio met truffelsaus en
  Parmezaanse kaas
 - Bruschetta met Parmaham en mozzarella spies
 - Ciabatta met gegrilde courgette, roodlof,
  gorgonzola en walnoot V
 - Focaccia gevuld met salami en pesto
 - Ciabatta met kalfsrollade met tonijnsaus
 - Bruschetta met gemarineerde zalm, rode ui en   
  kappertjes
 - Geitenkaas terrine met cranberry

Warme Italiaanse hapjes

 - Portobello paddenstoel met roergebakken spinazie en
  mozzarella V
 - Truffelrisotto met room
 - Gegrilde paprika gevuld met geitenkaas en Parmaham
 - Lasagne van gerookte zalm met pesto en saffraansaus
 - Canneloni van kalfsvlees met kaassaus
 - Met ricotta gevulde aubergine uit de oven V

Warm bittergarnituur
o.a.
 - Bitterballen
 - Kipstukjes
 - Kaasstengels
 - Tapas garnalen
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