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Hapjesschalen 

GRAAG! Klassiek 
Een klassieke hapjesschaal met onder andere gevulde eitjes, diverse regionale kazen, droge 

worst en ambachtelijke gehaktballetjes. Op de GRAAG! Klassiek zullen wij 50 hapjes op 
verrassende wijze presenteren, genoeg voor 8-10 personen. 

 
GRAAG! Luxe gezelligheid 

Heerlijke hapjesschaal met diverse soorten hapjes zoals miniwraps, crostini met filet 
americain, sangriameloen met serranoham, pasteibakje met gerookte eend en een mango 

kaneel chutney, mozzarella tomaat spiesjes, roggebrood met brie en een frambozen topping, 
brioche plukbrood met huisgemaakte dippers, groente sticks met aioli dip, luxe noten, 

nacho’s met guacamole en tomatensalsa, lolly van blauwe kaas met honing & noten en een 
schaaltje met zuur. Deze hapjesschaal bevat minimaal 50 hapjes, voldoende voor 8-10 

personen. 
 

GRAAG! Amuses 
Een feestelijke verzameling amuse hapjes zoals carpaccio met pijnboompitten & 

Parmezaanse kaas en een truffel dressing, huisgemaakte oosterse kipreepjes met guacamole 
en gebakken uitjes, garnalenspiesjes met avocado crème en rode pepertjes, krabsalade met 
sesam en bosui, groente stick dippers met aioli en humus, olijven, dippersticks, plukbrood, 

huisgemaakte pesto’s en tapenades. Deze schaal met 40 amuses maakt de feestdagen 
compleet. 

 

  



 
 

 
BORRELBOX 

 
Share box - gezelligheid 

Onze sharebox met heerlijke hapjes, mini wraps, diverse droge worst soorten, regionale 
kazen, zacht gegaarde zalm, nacho’s, olijven, diverse soorten noten, huisgemaakte 

gehaktballetjes, buttermilk-chicken strips en snoepgroenten, brioche brood met dippers. 
Onze share box gezelligheid is te bestellen voor 4 of 6 personen. 

 
Share box – kaas & worst 

Een lekkere borrelbox met een uitgebreid assortiment zachte en harde kaassoorten, diverse 
droge worsten, huisgemaakte gehaktballetjes, kipspiesjes, plukbrood met dippers, 

snoepgroenten, nootjes en fruit. Verkrijgbaar voor 4 of 6 personen. 
 

Share box – Tapas 
Een heerlijke box vol met feestelijke tapas gerechtjes, snoeptomaatjes, kaas & worstsoorten, 

buttermilk-chicken strips, mini gehaktballetjes in piri piri saus, olijven, gemarineerde 
gamba’s, dippersticks met pesto en tapenade, mini wraps, nacho’s, mozzarella-tomaat 

spiesjes, sangria meloen met serranoham, plukbrood & crackers. 
 
 

 
GUILTHY PLEASURE 

 
Bitterballen 

Schaal met 25 of 50 ambachtelijke bitterballen met Zwolse mosterd. 
 

Borrelmaatjes 
Een luxe mix bestaande uit de mooiste selectie van de bekende smaakvolle snacks. Een 

heerlijke schaal met 25 of 50 stuks bittergarnituur & sausjes voor bij de borrel. 
 

 

  



 
 

 
HAPJESBUFFET 

 
GRAAG! Xmas Klassiek 

Warme- en koude kleine gerechtjes, stijlvol gepresenteerd op een buffet om heerlijk van te 
genieten. Op het buffet staat u een soepketel met huisgemaakte pompoensoep, diverse 
broodsoorten en dippers met tapenades, pesto’s en andere toppings. Daarnaast diverse 

hapjes zoals serranoham met sangriameloen, paté soorten met cranberry-compote, 
snoepgroenten en een gegrilde groente salade met feta en granaatappel. 

Daarnaast nog warme beenham met minibroodjes en honing-mosterdsaus, gekruide 
kipspiesjes en een mix van gevulde champignons en puntpaprika’s 

 
GRAAG! Xmas Deluxe 

Een luxe hapjesbuffet om samen van te smullen. Een heerlijke huisgemaakte pompoensoep 
om te beginnen. Daarna een rijkelijk assortiment luxe hapjes zoals gevulde canapés, 

gerookte zalm, geitenkaaslolly met noten en mini wraps. Diverse droge worstsoorten, 
Hollandse en buitenlandse kaas en een olijvenmix. Tapenades, pesto en aioli vergezeld van 
plukbrood en dippers. Een spinazie salade met mozzerella, walnoten en cherrytomaatjes. 

Lauw-warme quichepuntjes in diverse smaken, minibroodjes met warme beenham, mix van 
gevulde champignons en puntpaprika’s en buttermilk chicken strips met sausjes. 

 

 
GRAAG! AFTERNOON 

Een late lunch voor als je wat langer moet doorwerken. Om te beginnen een heerlijke verse 
huisgemaakte soep, waarbij u de keuze heeft uit tomatensoep, pompoensoep of Zwolse 

mosterdsoep. 
Een uitgebreid assortiment vers afgebakken broodjes, zachte bolletjes en grof boeren brood 
in plakken gesneden. Daarbij serveren wij schalen voorzien van luxe vleeswaren, Hollandse 

en buitenlandse kaassoorten, vis en salades, om zelf je eigen lekkere broodje samen te 
stellen. 

De GRAAG! Mix & Match Saladebar bestaande uit een overvloed aan toppings, diverse sla 
soorten en dressings zodat iedereen zijn eigen favoriete salade kan maken. 

Speciaal voor de feestdagen zullen we het buffet een feestelijk tintje geven met extra items. 
Dit buffet kan naar wens worden uitgebreid met diverse dranken en sappen zoals melk & 

karnemelk, jus d’orange & smoothies. 
  



 
 

 
HIGH THEA 

 
High tea Klassiek 

Lekker bijpraten terwijl u geniet van heerlijke gerechten zoals diverse mini sandwiches, mini wraps, 
chocolade brownies, diverse smaken mini muffins, bonbons, scones met cream, gevulde flensjes, 

mini appelflappen, petit fours, vers fruit met room. Daarnaast leveren wij een thee doos met diverse 
smaken luxe thee. 

 

High tea Deluxe 
Een heerlijke combi van hartig, zoet en warm. Huisgemaakte quiche, sandwiches, gevulde roosjes van 

bladerdeeg, mini wraps, brownies, mini muffins, vers fruit, smet cream, appelflapjes, Deense 
frambozen kronen, mini beignets met rood fruit, petit fours, vers fruit met room en mini 

kwarktaartjes. Daarnaast leveren wij een thee doos met diverse smaken luxe thee. 
 
 

STAMPPOT BUFFET 
 

Stamppot Klassiek 
De klassieker onder de buffetten, goed gevulde huisgemaakte stamppot. En mix van stamppotten 

bestaande uit boerenkool, hutspot en zuurkool. Daarbij serveren wij gestoofd rundvlees, speklapjes 
en rookworst. Zelf op smaak te maken met mosterd, piccalilly, augurk en Amsterdamse uitjes. 

 

Stamppot Deluxe 
Een heerlijk stamppotbuffet met een knipoog naar de klassiekers, maar dan net even anders. Een 

rijkgevulde spruitjesstamppot met appel, noten en kaneel. De zacht romige witlofstamppot met brie 
en bosuitjes en een stevige rucolastamppot met gepofte cherrytomaatjes en pijnboompitten. 
Aangevuld met gebakken spekreepjes, rookworst, gestoofd rundvlees, tafelzuren, mosterd en 

piccalilly.  



 
 

Dranken 

 
Frisdranken 
Coca Cola 
Coca Cola Zero 
Fanta Orange 
Rivella 
Earth water still 
Earth water sparkling 
Jus d’orange 
Warme chocomel met slagroom 
 
Alcoholische dranken 
Hertog Jan bier –per krat 
Hertog Jan Weizen – sixpack 
Heineken 0.0 – sixpack 
Bavaria Radler – sixpack 
Witte wijn – per fles 
Rosé wijn – per fles 
Rode wijn – per fles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bestelformulier 
 
Bestellen kan via de webshop of stuur dit formulier naar zwolle@graag.nl of 
meppel@graag.nl 
 

Hapjesbuffet Inhoud Prijs Aantal 

GRAAG! Xmas Klassiek Vanaf 10 pers. € 17,95 p.p.  

GRAAG! Xmas Deluxe Vanaf 10 pers. € 23,50 p.p.  

Huur serviesgoed Vanaf 10 pers.  € 0,50 p.p.  

 

High Tea Inhoud Prijs Aantal 

High Tea Klassiek Vanaf 15 pers. € 22,50 p.p.  

High Tea Deluxe Vanaf 15 pers. € 29,50 p.p.  

Huur serviesgoed Vanaf 15 pers.  € 1,25 p.p.  

 

GRAAG! Afternoon Inhoud Prijs Aantal 

Lunchbuffet Vanaf 15 pers. € 19,50 p.p.  

Huur serviesgoed Vanaf 15 pers.  € 1,25 p.p.  

 

Stamppotbuffet Inhoud Prijs Aantal 

Stamppot Klassiek Vanaf 15 pers. € 15,00 p.p.  

Stamppot Deluxe Vanaf 15 pers. € 18,95 p.p.  

Huur serviesgoed Vanaf 15 pers.  € 1,25 p.p.  

 
  

Hapjes Inhoud Prijs Aantal 

GRAAG! Klassiek 50 stuks € 47,50  

GRAAG! Luxe gezelligheid 50 stuks € 67,50  

GRAAG! Amuse 40 stuks € 75,-  

Share box - gezelligheid 4 personen € 37,50  

Share box - gezelligheid 6 personen € 55,00  

Share box – kaas & worst 4 personen € 35,00  

Share box – kaas & worst 6 personen € 51,25  

Share box - tapas 4 personen € 42,50  

Share box - tapas 6 personen € 61,50  

Bitterballen 25 stuks € 17,50  

Bitterballen 50 stuks € 32,50  

Borrelmaatje 25 stuks € 17,50  

Borrelmaatje 50 stuks € 32,50  
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Dranken Inhoud Prijs Aantal 

Coca Cola 1,5 liter € 3,50  

Coca Cola Zero 1,5 liter € 3,50  

Fanta Orange 1,5 liter € 3,50  

Rivella 1,5 liter € 3,50  

Earth Water Still 1 liter € 3,95  

Earth Water Sparkling 1 liter € 3,95  

Jus d’orange 1 liter € 3,95  

Hertog Jan krat € 27,50  

Hertog Jan Weizen sixpack € 12,50  

Heineken 0.0 sixpack € 7,50  

Bavaria Radler sixpack € 7,50  

Wijn  Fles € 13,50  

Huur glaswerk frisdrank 50 stuks € 10,-  

Huur wijnglazen 6 stuks € 1,50  

 


