
DE LEKKERSTE
BORRELHAPJES
VOOR UW GASTEN



Minisnacks en finger foods zijn hotter dan ooit. De 
juiste keuze hapjes voor uw gasten maakt u met 
Buitenhuis. Hier vindt u het grootste assortiment 
warme hapjes, waaruit u een op maat gesneden 
hapjesschaal of borrelgarnituur kunt samenstellen. 
Variërend van klassiekers als bitterballen, kaashapjes 
en kipnuggets, tot garnalen en vegetarische hapjes. 
Stuk voor stuk bereid uit de beste ingrediënten en van 
de premium kwaliteit die u van Buitenhuis gewend 
bent. 

Laat u inspireren door ons assortiment. Stel uw 
ideale mix samen, of kies voor één van de diverse 
samengestelde kant-en-klare mixen. En u zult zien: 
uw gasten likken hun vingers erbij af!

MET BUITENHUIS
DE BESTE KEUS

DE BESTE KEUS
Buitenhuis heeft het grootste assortiment 
warme snacks. Om te beginnen met 
een reeks handige mixverpakkingen. 
Deze variëren van de meest populaire 
snacks tot dimsum mixen en mi-
ni-broodjes.  Wilt u helemaal uw eigen 
borrelschaal samenstellen? Dan kunt u kiezen uit 
het uitgebreide assortiment borrelhapjes. 
Op www.buitenhuis.nl  wordt dit nog makkelijker gemaakt 
met “pick-your-mix”; een handige tool waarmee u 
snel tot de beste keuze komt. Op de site vindt u ook de 
gedetailleerde productinformatie (bereiding, voedings- 
waarde, allergenen etc.).

ALTIJD SUCCES
Warme hapjes verleiden nóg meer dan koude hapjes 
en stimuleren uw dranken-omzet. Dat loont, en zonder 
veel moeite. Want de borrelhapjes van Buitenhuis zijn 
gemakkelijk te bereiden in de frituur. De mixen en 
formaten van de hapjes zijn erop afgestemd dat alle 
hapjes na bereiding precies de goede temperatuur 
en smaak hebben. U hoeft dus geen verschillende 
bereidingstijden in te stellen. Daarnaast zijn er diverse 
hapjes die u met de oven kunt bereiden. 
 
PERFECTE PRESENTATIE
Presenteren doet verkopen. Wij helpen 
u daar graag mee. Op www.buitenhuis.nl 
vindt u volop inspiratie voor een perfecte 
presentatie. Ook voor promotiemateri-
alen en aantrekkelijke acties kunt u hier 
terecht.

WWW.BUITENHUIS.NL



Met de 4 meest populaire borrel-
hapjes maakt u het klassieke 
bittergarnituur.

BITTER
GARNITUUR 
KLASSIEK

Inhoud doos:  
50 (2x15+2x10) st. = 1180 g

  

De perfecte basis voor een 
gevarieerde borrelschaal. Leent zich 
bij uitstek om verder uit te breiden 
met bijvoorbeeld bitterballen.

MINI SNACKS 
ASSORTI

Kipvariantjes. Kiphapjes in een 
viertal verschillende figuurtjes 
Mini Bamiballetjes. Losse mie met 
groenten en heerlijke kruiden.  
Mini Nasihapjes. Losse korrels 
rijst, rijkelijk gevuld met groenten 
en heerlijke kruiding. 
Partyballetjes. Gehaktballetje van 
rundvlees met stukjes groenten en ui. 

Inhoud doos:  
72 (4x18) st. = 1440 g

  

Bitterballen. Draadjes rundvlees in 
ragout met een knapperige bite.
Mini Frikandellen. Licht gekruid 
rund- en varkensvlees. Goed 
formaat; populaire, zachte bite.
Kipnuggets. De originele kipnugget 
met een krokant laagje.
Bamihapjes. Losse mie met 
groenten en heerlijke kruiden.

É É N  
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Inhoud doos:  
96 (8x12) st. à ±20 g = 1920 g

  

Baconnuggets. Een snackje van varkensvlees met 
de specifieke smaak van bacon  

Hai Fongballetjes. Een gekruid gehaktballetje van 
varkensvlees gehuld in een beslaglaagje . 

Kaaspuckies. Stevige Gouda kaas in een krokant 
paneerlaagje.

Kipnuggets. De originele kipnugget met een 
krokant laagje van tempurabeslag.  

Mini Bamiballetjes. Losse mie met groenten en 
heerlijke kruiden.    

Mini Kipsticks. Mals kippenvlees met een jasje 
van krokante cornflakes.    

Mini Nasihapjes. Losse korrels rijst, rijkelijk 
gevuld met groenten en heerlijke kruiding. 

Partyballetjes. Gehaktballetje van rundvlees 
met stukjes groenten en ui.   
 

MINI MEGAMIX
De meest succes volle mix. En niet voor niks: 
8 verschillende hapjes die bij iedereen in de smaak 
vallen.

Inhoud doos:  
72 (8x9) st. à ±20 g = 1440 g 

  

Bitterballen. Draadjes rundvlees in romige ragout 
met een knapperige bite.  
 
 
Borrelfrikandellen. Licht gekruid rund- en 
varkensvlees, goed formaat, populaire, zachte bite. 

Partyballetjes. Gehaktballetje van rundvlees 
met stukjes groenten en ui. 

Kipnuggets. de originele kipnugget met een 
krokant laagje van tempurabeslag. 

Mini Bamiballetjes. Losse mie met groenten en 
heerlijke kruiden. 

Mini Kipsticks. Mals kippenvlees met een jasje 
van krokante cornflakes. 

Mini Kaassoufflé. Opvallend van vorm en rijkelijk 
gevuld met stevige kaas. 

Sombrero’s. Mexicaans hoedje van rund- en 
varkensvlees met een vleugje knoflook. 

MEGA HITMIX
De acht populairste snacks uit de cafetaria in mini 
uitvoering.
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GIGAMIX

Inhoud doos:  
108 (12x9) st. à ±20 g. = 2160 g

  
 

Verreweg de meest uitgebreide mix, 
waarmee u in elke smaak voorziet. 
Niet voor niks is de Gigamix een 
ongekend succes.

Bitterballen. 
Draadjes rundvlees in romige ragout 
met een knapperige bite.

Borrelfrikandellen. 
Licht gekruid rund- en varkensvlees,  
goed formaat, populaire, zachte bite. 

Kipnuggets. 
De originele kipnugget met een 
krokant laagje van tempurabeslag. 

Kipvariantjes. 
Gepaneerde kiphapjes in een viertal 
verschillende figuurtjes.

Mini Bamiballetjes. 
Losse mie met groenten en heerlijke 
kruiden.

Mini Cheddarhapjes. 
Krokant kaashapje met Cheddar kaas.

 

Mini Ham-Kaassoufflés. 
Driehoekje met kaas en smaakvolle 
ham. 
 
Mini Nasihapjes. 
Losse korrels rijst, rijkelijk gevuld met 
groenten en heerlijke kruiding. 

Mini Rundvleeskroketten. 
Kruidige raqout met draadjes 
rundvlees.
 
Pittige Groentestickjes. 
Verse knapperige groenten herkenbaar 
in een paneerlaagje. 

Rempengballetjes. 
Gekruid rund- en varkensvlees met 
een pikante nasmaak. 

Sombrero’s. 
Mexicaans hoedje van rund- en 
varkensvlees met een vleugje knoflook. 

É É N  
B E R E I D I N G S T I J D

Echte garnalen, volgens traditioneel 
recept uit de vier verschillende 
grote continenten bereid tot vier 
smakelijke en oogstrelende hapjes.

GARNALEN
CONTINENTAL

Inhoud doos:  
48 st. (4 soorten) = 816 g

  

Vier smakelijke en oogstrelende 
dimsum frituur hapjes van krokant 
filodeeg, gevuld met de beroemdste 
smaken uit de Aziatische keuken.

ASIA MIX

Pangang Pakora. Driehoekige 
snack gevuld met kip en zoetzure 
saus. 
Wan Tan Ajam. Knoopvormige 
snack gevuld met kip en sojasaus. 
Thai Curry Tikka. Envelopvormig 
hapje gevuld met kip en kerriesaus. 
Mini Gado Gadoroll. Rolvormig 
hapje van filodeeg gevuld met 
varkensvlees en pindasaus. 

Inhoud doos:  
40 st. à 18 g (4 soorten) = 720 g

  

Garnalen Shanghai. Een grote gar-
naal in een fraai jasje van noedel. 
Bombay Garnalen. Luxe brood-
balletje met garnalenvulling.  
Butterfly Hawaï. Opengesneden 
“Blacktiger” garnaal met stukjes 
ananas in een paneerlaagje. 
Bermuda Garnalen. Driehoekig 
krokant gepaneerd toastje met 
een vulling pasta van garnalen en 
inktvis. 
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Inhoud doos:  
80 st. à 23 g = 1840 g

  

Onbetwist de meest populaire borrelsnack in 
Nederland. Met de heerlijk klassieke smaak van 
draadjes rundvlees. Eenvoudig te combineren 
met de andere minisnacks van Buitenhuis dankzij 
de op elkaar afgestemde baktijden.

RUNDVLEES
BITTERBALLEN

Inhoud doos:  
50 st. à 20 g = 1000 g

  

Voorgegaard gehaktballetje van rundvlees met 
stukjes groenten en ui. Ook uitstekend geschikt 
om bij een buffet au bain-marie te serveren in de 
satésaus.

PARTYBALLETJES

Inhoud doos:  
50 st. à 20 g = 1000 g

  

De meest populaire snack van Nederland in 
mini-formaat. Bereid uit licht gekruid rund- en 
varkensvlees. Ook met de oven te bereiden.

BORREL
FRIKANDELLEN

Inhoud doos:  
50 st. à 20 g = 1000 g

  

Indisch gehaktballetje van varkens- en rundvlees 
met een vleugje sambal en pepers. Heerlijk bij 
de borrel, maar ook een prima aanvulling op een 
buffet.

REMPENG
BALLETJES



Inhoud doos:  
±32 stuks = 1000 g

  

Een juweeltje om te zien. Het 
“schone’’ uitstekende botje is handig 
om beet te pakken. Heerlijk mals en 
smaakvol gekruid. Een 100% 
ambachtelijk kippenboutje.

KIP
JUWEELTJES

Inhoud doos:  
ca. 40 st. a 20 g = 800 g / ca. 120 st. a 20 g = 2400 g
  

De originele kipnugget met een krokant laagje 
van tempurabeslag. Een echte verkooptopper.

KIPNUGGETS

Inhoud doos:  
ca. 40 stuks a 20 g  = 800 g / ca. 150 stuks a 20 g = 3000 g

  

Gepaneerde kiphapjes in een viertal verschillende 
figuurtjes. Uitstekend geschikt bij een kindermenu.

KIPVARIANTJES

Inhoud doos:  
60 stuks = 1000 g

  

Een gevouwen “Black tiger” garnaal compleet met 
staartje in een zachte knoflookmarinade en omhuld 
met een krokant jasje. Een smakelijk en oogstrelend
borrelhapje of amuse.

BUTTERFLY
GARNALEN

Inhoud doos:  
±100 stuks = 1000 g

  

Een complete “Black tiger” garnaal omhuld met een 
superkrokant jasje van flinterdun filodeeg. Het handige 
staartje om hem te pakken is een echte eyecatcher 
bij bruiloften en partijen.

GARNALEN
ORIËNTAL

Inhoud doos:  
40 stuks à 20 g = 800 g

  

Herkenbaar door het originele Chinees loempia- 
flensje. Met een smaakvol gekruide vulling van 
knapperige taugé, kool en stukjes kip.

MINI
KIPLOEMPIA’S

Inhoud doos:  
48 stuks à 18 g = 864 g

  

Een vurig vlammend hapje omhuld met een vulling 
van oosters gekruid varkensvlees in dun filodeeg. 
Een ideaal hapje bij de borrel.

HOT SHOTS



Inhoud doos:  
70 st. à 28 g = 1960 g

  

Al jaren lang een gewild hapje op 
bruiloften, partijen en bij de borrel. 
Losse mie met groenten en heerlijke 
kruiden in een krokant jasje.

MINI BAMI
BALLETJES

Inhoud doos:  
70 st. à 30 g = 2100 g

  

Een topper met een Oosters tintje. 
Losse korrels rijst, rijkelijk gevuld 
met groenten en heerlijke kruiding in 
een krokant paneerlaagje.

MINI
NASIHAPJES

Inhoud zak:  
60 stuks à 16,5 g = 1000 g

  

Verse ui in de vorm van een ring 
met een krokant jasje. Te serveren 
als garnering bij de maaltijd of als 
borrelhapje. De uienringen zijn 100% 
vegetarisch.

UIENRINGEN

Inhoud doos:  
40 stuks à 20 g = 800 g

  

KAASPUCKIES

Inhoud doos:  
50 stuks à 20 g = 1000 g

  

MINI
KAASSOUFFLÉS

Dit rijkelijk met stevige kaas gevulde hapje is vol romig 
van smaak. Een kaashapje dat zich onderscheidt door 
kwaliteit en smaak. De bite is verrassend stevig.

Opvallend van vorm en rijkelijk gevuld met stevige 
kaas. Een veel gevraagd en erg populair hapje.



Inhoud doos:  
42 (3x14) st. à 21,5 g = 903 g

  

MINI 
BROODJES
ASSORTI

Inhoud doos:  
42 stuks à 21,5 g = 903 g

  

MINI
SAUCIJZENBROODJES

Inhoud doos:  
12 st. à 75 g = 900 g 

  

SAUCIJZENBROODJES

De mini saucijzenbroodjes zijn voorgebakken, dus 
snel te verwarmen en te serveren. De combinatie 
van luchtig bladerdeeg en lekker kruidig slagers-
gehakt van rund- en varkensvlees staat garant voor 
succes.

Een vers reeds voorgebakken saucijzenbroodje, dat 
alleen nog maar snel in de oven opgewarmd hoeft te 
worden. Knapperig bladerdeeg gevuld met lekker 
gekruid gehakt van slagerskwaliteit.

Deze drie soorten voorgebakken 
saucijzenbroodjes zijn snel en 
makkelijk te verwarmen.

Mini Saucijzenbroodjes. Luchtig 
bladerdeeg gevuld met gekruid 
rund- en varkensgehakt. 
Ham-Kaasbroodjes. Bladerdeeg 
korst met geraspte kaas en gevuld 
met smeuïge kaas en pittige ham. 
Kip-Kerriebroodjes. Krokant blad-
erdeeg bestrooid met sesamzaadjes 
en gevuld met een ragout van kip 
en kerrie. 

Inhoud doos:  
16 st. x 47 g = 752 g

  

De kleine hamburgers zijn van prima 
kwaliteit. De los meeverpakte mini 
hamburgerbroodjes zijn voor-
gesneden en bestrooid met sesam.

MINI
BURGERS

Inhoud doos:  
12 st. à 75 g = 900 g

  

Dit saucijzenbroodje serveert u binnen 2 minuten 
vanuit de vriezer aan uw klant! Dankzij de 
meegeleverde sleeve blijft dit saucijzenbroodje 
superknapperig.

SAUCIJZENBROODJES
MAGNETRON

Inhoud doos:  
40 St. à 90 g = 3600 g

  

Een king-size voorgebakken saucijzenbroodje 
met gehaktvulling van echte slagerskwaliteit in 
een royale uitvoering. Daarmee kunt u zich echt 
onderscheiden.

SAUCIJZENBROODJES
SUPER



Buitenhuis is een merk van NewForrest, 
de fingerfood specialist. 
watermolenweg 7 - 3961 ng  wijk bij duurstede
www.newforrest.nl - info@newforrest.nl  
+31 (0)88 767 6700


