Snacks , maaltijd en broodjeslijst

Ivy's Tasty kitchen is gespecialiseerd in de Surinaamse keuken in al haar facetten welke zowel
aangepast als op traditionele wijze bereid worden. Daarnaast maakt de Italiaanse keuken ook deel
uit van het aanbod.***
Er is een keuzemogelijkheid voor het bestellen van de diverse producten. De hapjes kun je
bestellen met een minimum van 10 stuks . De verschillende soorten Surinaamse belegde broodjes
gaan per stuk met en minimale afname van 5 broodjes per bestelling.
De sambal kan per bakje van 250 ml afgenomen worden. Prijs is € 5,Prijzen zijn per stuk en exclusief 9 % btw. Geldig vanaf 01-01-2019 tot en met 31-12-2019 ( prijswijzigingen
voorbehouden)
*** de prijzen hiervoor kunnen apart opgevraagd worden.
Warme hapjes

prijs per stuk

(Vegetarische) roti wrap (min.10 stuks)

€ 2,20 P/St

mini vegetarische roti wrap ( min.10 stuks)*

€1,20 P/St

Mini saté kip (min. 10 stuks)*

€ 1,- P/St

kippendijen saté (min.10 stuks)

€1,50 P/St

Bakabana ( min. 5 stuks incl. pindasaus)

€ 1, P/St

Fritaballetjes (bakkeljauw) *(min. 20 stuks).

€ 1,50 P/St

Kleine Susijsjes (min. 10 stuks)

€ 0,80 p /st

Borrelhapje Sucijsjes ( min. 10 stuks)

€ 0.40 P/St
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Surinaamse kippasteitjes (min. 10 stuks)

€ 1,65 P/St

Surinaamse pastei vegetarisch (min. 10 stuks)

€ 1,40 P/St

Kleinr Surinaamse pastei kip / vega ( min. 10 stuks )

€ 1, - P/St

Mini zalmpasteitje per portie van. 4 stuks ( min. 5 porties)

€ 2,- per portie

loempia Vegetarisch of met kip

€ 1,50 P/St

Borrelboutjes ( min. 10 stuks)

€ 0,72 per stuk

Drumsticks ( min. 10 stuks)

€ 1,95 per stuk

Gevulde eieren ( min 20 stuks)

€ 1,- per stuk

Huzarensalade in broodbakje ( min. 10 stuks)

€ 1,70 per stuks

Mini Bara’s ( min 10 stuks )

€ 1,10 per stuks
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luxe broodjes ( wit of bruin)

prijs per stuk

Pikante kip

€ 3.75

Teriyaki kip

€ 3,75

Chinese kip

€ 3.75

Kousenband met garnalen

€ 4,75

Rendang ( rundvlees met kokos)

€ 4,75

Rundvlees ala Ivy
Broodje bakkeljauw.

€ 4.75

Kerrie ei

€ 3,25

Gegrilde groenten en humus

€ 3,75

Geitenkaas met noten mix en olijven

€ 4,75

Padenstoelen mix en brie

€ 3,75
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Maaltijd salades voor 5 personen
Maaltijd salade (vega of met kip)

€ 17,50

Maaltijd salade ( Couscous ) vega of met kip

€ 17,50

Maaltijd salade met pasta ( vega of met kip )

€ 22,25

Pom per schaal ( min. 24 stukjes)

€ 50,-

*

Sambal

*klein

€ 4,80

*middel

€ 7,10

*groot

€ 8,95

Allioli, pikante pindasaus, of saus ala Tante Ivy kan los bij besteld worden
Er bestaat altijd de mogelijkheid om in overleg tot een aangepaste bestelling te komen.
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Italiaanse hapjes

( min. Afname 10 stuks per gerecht )

Prijs per stuk

Bruschette met tomaat

€ 0.90 per stuk

Mozzarella of gerookte zalm

€ 0.90 per stuk.

Tomatensalade met basilicum

€ 0,90 per stuk

Peperoni marinati

€ 0.90 per stuk

Gevulde Portobello

€ 0.90 per stuk

Gegrilde aubergines

€ 0.90 per stuk

Omelet met asperges

€ 0.90 per stuk

Crostini met olijvenpasta

€ 0.90 per stuk

Meloen met ham

€1,30 per stuk

Gemarineerde ansjovis of sardientjes

€1,30 per stuk

Gazpacho 1 glaasje per persoon .

€1,30 per stuk

Gegrilde groenten

€ 1,30 per portie

Mini portie pasta aglio olio / tomaat/ pesto

€ 3,95 per stuk

Mini portie gnocchi aglio olio/ tomaat/ pesto

€ 3,95 per stuk
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Salade van zeevruchten

Taarten en koekjes

€ 3,95 per portie

prijs per stuk vanaf €20,-

Mascarpone taart met seizoenfruit ( 10 personen)
Brownie vierkant
Bananencake
Chocolade taart extra
Romige kokostaart
Worteltaart
Cup cakes taart
Vetarme citroen – bosvruchtentaart
Wittechocoladetaart met frambozen
Verder op afspraak verschillende taart soorten mogelijk
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