In navolging van zijn franse collega´s vervaardigen Arnold Cornelis en zijn
Assistenten reeds vele jaren, naast patisserie, een keur aan exclusieve salades, hors
d´oeuvres en andere lekkere hapjes. En dat is meteen de beste omschrijving van het
woord “traiteur”. Een-lekkere-hapjes-maker. Lekkere hapjes voor zomaar
tussendoor een gezellig avondje thuis, maar ook om uw feestje of partijtje tot een
groot succes te maken. Iets wat u met een gerust hart aan Arnold Cornelis kunt
overlaten, want zoals een franse collega al zei:
“Arnold Cornelis, c´est formidable”, en hij kan het weten!

De hors-d´œuvres
Was een hors-d´œuvre vroeger bedoeld als voorgerecht, de hors-d´œuvres van tegenwoordig
hebben een totaal ander karakter, zeker die van Arnold Cornelis. Uitgebreide schotels rijkelijk
voorzien van de meest uiteenlopende heerlijkheden, doen zelfs de meest verwende gourmet
watertanden. En met recht. In combinatie met bijvoorbeeld geroosterd brood of ovenvers
stokbrood en een goed glas wijn, doen de hors-d´œuvres van Arnold Cornelis voor geen enkele
maaltijd onder. De garnering met fruit van het seizoen geven het geheel een bijzonder feestelijk
karakter.

Vis hors-d´œuvre € 23,15 p.p.
Zalmsalade, gerookte zalm, gerookte paling, mosselen, krab, Hollandse garnalen, rivierkreeftjes,
sardines, gevuld ei en gevulde tomaat. Verkrijgbaar vanaf 2 personen

Vlees hors-d´œuvre € 17,30 p.p.
Huzarensalade, kipfilet, kalfspaté, gevuld ei, gevulde tomaat, ham-asperges,
rosbief, fricandeau, salami en ardennerham. Verkrijgbaar vanaf 2 personen

Varié hors-d´œuvre € 20,10 p.p.
Huzarensalade, kipfilet, kalfspaté, rode zalm, Hollandse garnalen, sardines,
gevuld ei, gevulde tomaat en ham-asperges. Verkrijgbaar vanaf 2 personen

De salades
De salades van Arnold Cornelis zijn een belevenis op zich. Feestelijk opgemaakt op mooie
schalen, treft u een keur van gevarieerde heerlijkheden aan. Een combinatie van verse
ingredienten, vakmanschap en fantasie staan borg voor een smaakvol en smakelijk geheel.

Huzarensalade € 15,40 p.p.
Met een garnering bestaande uit
gevuld ei, gevulde tomaat en hamasperges.

Zalmsalade € 15,95 p.p.
Met een garnering bestaande uit rode
zalm, gevuld ei, gevulde tomaat,
Hollandse garnalen, rivierkreeft en kiwi.

Kipsalade € 15,40 p.p.
Met een garnering bestaande uit kipfilet, gevuld
ei, gevulde tomaat, ananas, kiwi en meloen.

Waldorfsalade € 14,90 p.p.
Met een garnering bestaande uit kip,
walnoten, gevuld ei, gevulde tomaat,
ham- asperges, meloen, ananas en
druiven.

Vegetarische salade € 13,80 p.p.
Pikante maissalade. Deze salade bevat o.a.
mais, kaas, ui, paprika, tomaat, augurk en
kruiden.

De borrelhappen
Bij een drankje hoort een hapje, maar omdat smaken nu eenmaal verschillen kunt u bij Arnold
Cornelis kiezen uit diverse bittergarnituren, warm en koud, maar allemaal even zorgvuldig
bereid met de allerbeste ingrediënten. Of het nu is voor een geslaagde party of een receptie
op kantoor, het culinaire gedeelte kunt u met een gerust hart aan Arnold Cornelis overlaten

Eénhaps borrelhapjes € 35,10
Voorzien van fijn bladerdeeg, gevuld met
saucijs, ham, kaas, kip, tomaatmozzarella en
groente. Deze borrelhapjes dienen warm
geserveerd te worden. Op een schaal met 40
stuks.

Bittergarnituur A € 61,40
Deze garnituur bevat de volgende hapjes:
Canapé paling, canapé krab, canapé filet americain, canapé
paté, canapé Hollandse garnalen, canapé zalm, gevuld ei,
gevulde tomaat met selderij salade. Op een schaal met 40
stuks.

Bittergarnituur B € 56,20
Deze garnituur bevat de volgende hapjes: Met
kaasmousse gevulde soesjes, canapé filet americain,
canapé paté, canapé zalm, gevuld ei, gevulde
tomaat met Hollandse garnalen, blokjes kaas met
ananas/gember. Op een schaal met 40 stuks.

Gevulde komkommers € 36,25
Een schaal gevulde komkommers,
met onder andere
de volgende vullingen: Hollandse garnalen, rode zalm,
selderijsalade, kipsalade, krabsalade en huzarensalade. Op een
schaal met 25 stuks.
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