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Tim@HapenStap.nl

Over Hap & Stap
Vanaf 1982 is Hap & Stap opgestart. Het begon als een grote cafetaria midden in het “Las Vegas van
Brabant” toen der tijd gerunt door Herman Janssen en Willemien Vloet. Nu meer dan 30 jaar later
overgenomen door ‘Tim Potters’ leid Hap & Stap een: “Cafetaria, Eet- & Borrelcafé en Partyservice en
Catering.”
De cafetaria is ondertussen een afhaalcafetaria. De visie van het bedrijf is: ‘Verantwoord, (h)eerlijk,
gewoon lekker!’ De producten die je daar kunt krijgen zijn daarom ook van hoge kwaliteit en eerlijk.
In het eet- en borrelcafé kun je culinair genieten van salades uit de streek, heerlijk vlees en nog veel
meer bijgerechten. Op de tap staan vele speciaalbieren en uit de fles kun je er nog eens meer dan 40
nuttigen. Ook hebben we vele verenigingen. Wij voeren ons eet- en borrelcafé in de zomerse dagen
gewoon door naar buiten. Op het mooiste terras van Zeeland kunt u heerlijk al onze gerechten
bestellen.
Vanaf 2014 zijn we met ons team uitgegroeid naar een Partyservice- en Cateringbedrijf. Op dat
gebied is echt alles mogelijk. Hiervoor hebben wij voor u een folder samen gesteld.
Met vriendelijke groet,
Het gehele team van Hap & Stap
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Hapjes
Al onze hapjesschalen worden gegarneerd en exclusief opgemaakt.
Koude Hapjes
Al onze koude hapjes worden gepresenteerd op een nette schaal, prijzen zijn inclusief afwas, opmaak
en bezorging.
Coburgerham, meloen
Satéstokje
Gevuld ei
Komkommer met selderiesalade
Ham met asperge
Toast garnalencocktail
Toast verse zalm
Toast haring met ui
Roggebrood brie, walnoot en honing
Gehaktballetje, zilverui en Amsterdamse ui
Wrapje met zalm en kruidenkaas
Wrapje met kipfilet en mosterddressing
Wrapje met carpaccio, huisgemaakte
truffelmayo, oude kaas, pijnboompitjes en
rucola
Meloen spies
Stokbroodje oude kaas
Amuseglas met aardappelsalade en chorizo
Amuselepel met carpaccio
Gevulde Dadel met roomkaas
Peper gevuld met roomkaas

€1,25
€1,25
€0,90
€0,90
€0,90
€1,75
€1,75
€1,95
€1,45
€1,45
€1,60
€1,60
€1,60

€1,45
€1,45
€1,45
€1,20
€0,90
€0,90

Warme Hapjes
Al onze koude hapjes worden gepresenteerd op een nette schaal, prijzen zijn inclusief sauzen, afwas,
opmaak en bezorging.
Frikandelletjes
Bitterballen
Bourgondische Bitterballen (35 Gram)
Garnalen
Aziatische mix
Minisnacks (Bami, nasi, kaas, gehakt)

€0,45
€0,50
€0,90
€1,10
€0,90
€0,65
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Lunch, brunch en koffietafels
Standaard Hap & Stap ontbijt
(prijs per persoon €10,00)
- Vers afgebakken italiaansebollen;
- Vers afgebakken moutkornbollen;
- Zachte witte bollen;
- Zachte bruine bollen;
- Vers afgebakken croissant;
- Gekookt ei;
- Verschillende soorten beleg: achterham, kaas, oude kaas, snijworst;
- Verschillende soorten zoet beleg: jam, hagelslag, vruchtenhagel;
Luxe ontbijt
(prijs per persoon €16,95)
- Rundergroentebouillion of tomatensoep
- Vers afgebakken italiaansebollen;
- Vers afgebakken moutkornbollen;
- Zachte witte bollen;
- Zachte bruine bollen;
- Krentenbollen;
- Vers afgebakken croissant;
- Gekookt ei;
- Boeren roerei;
- Verschillende soorten beleg: achterham, kaas, oude kaas, snijworst, rosbief;
- Verschillende soorten zoet beleg: jam, hagelslag, vruchtenhagel;
Culinair Maashorst ontbijt
(prijs per persoon €18,95)
- Rundergroentebouillion of tomatensoep
- Vers afgebakken italiaansebollen;
- Vers afgebakken moutkornbollen;
- Zachte witte bollen;
- Zachte bruine bollen;
- Krentenbollen;
- Vers afgebakken croissant;
- Gekookt ei;
- Vers fruit;
- Verschillende soorten yoghurt (keuze uit; naturel, aardbei, perzik of framboos);
- Verschillende soorten beleg: achterham, kaas, oude kaas, snijworst, rosbief;
- Verschillende soorten zoet beleg: jam, hagelslag, vruchtenhagel;
Extra te bestellen:
Melk
p.p.
Jus d’orange p.p.

€0,95
€1,05
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Koffietafels:
Koffietafel standaard
Vanaf 30 personen
(prijs per persoon €6,00)
- Krentenbollen
- Witte zachte bollen
- Bruine zachte bollen
Belegd met;
- Kaas
- Achterham
- Snijworst
- Rosbief
Koffietafel standaard plus
(prijs per persoon €7,50)
- Standaard pakket
- Soep naar keuze: tomatensoep, champignonsoep, bouillon groentesoep.
Koffietafel déluxe
(prijs per persoon €11,00)
- Standaard pakket.
- Soep naar keuze: tomatensoep, champignonsoep, bouillon groentesoep.
- Vers afgebakken croissant
- Ontbijtkoek gesmeerd met heerlijke roomboter.

Losse lunch
De losse lunch wordt verzorgd in een plastic tasje en is hierdoor dus gemakkelijk mee te nemen bij
bijvoorbeeld een dagje weg of ander uitstapje.
(prijs per persoon €5,00)
Zachte bol wit of bruin kaas
Zachte bol wit of bruin ham
Appel, banaan of peer
Krentenbol (wilt u deze met boter komt er een meerprijs van €0,20 p.p bij)
Flesje melk of fris naar keuze.

Meerprijs Italiaansebol of moutkornbol
Extra te bestellen:
Melk
p.p.
Jus d’orange p.p.

€0,70 p.p.

€0,95
€1,05

Kerkstraat 52, 5411BA Zeeland | www.HapenStap.nl | 0486-452622 | Tim@hapenstap.nl

Buffetten
Buffet Hap & Stap
€13,95 p.p.
De buffetten gelden voor minimaal 20 personen, onder de 20 personen wordt er 20% in meerdering
gebracht op de oorspronkelijke prijs per persoon. De prijzen zijn inclusief: bezorging, chaffings,
opscheplepels, broodplank en broodmes.
Stokbrood
Kruidenboter
Varkenshaas in champignonsaus
Saté in satésaus
Aardappelgratin
Rijst
Rauwkost Salade
Vers fruit salade
Chocolademousse

Zillands Buffetje
€15,95 p.p.
De buffetten gelden voor minimaal 20 personen, onder de 20 personen wordt er 20% in meerdering
gebracht op de oorspronkelijke prijs per persoon. De prijzen zijn inclusief: bezorging, chafings,
opscheplepels en broodmes.
Stokbrood
Kruidenboter
Diversen Tapenades
Beenham
Kipfilét Piri Piri, met champignons, paprika en ui
Aardappelgratin
Gebakken aardappelen
Rijst
Luxe Rauwkost Salade
Ijstaart
Warme Kersen
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Déluxe Buffet
€17,95 p.p.
De buffetten gelden voor minimaal 20 personen, onder de 20 personen wordt er 20% in meerdering
gebracht op de oorspronkelijke prijs per persoon. De prijzen zijn inclusief: bezorging, chafings,
opscheplepels en broodmes.
Diversen Stokbroden
Kruidenboter
Diversen Tapenades
Garnalen met wokgroente
Varkenshaas in satésaus
Ossenhaas in champignonsaus
Aardappelgratin
Rozenval aardappeltjes
Rijst
Luxe Rauwkost Salade
Warme Kersen
Chocolademousse
Fruitsalade

Maashorst Stampotbuffet
€14,95 p.p.
De buffetten gelden voor minimaal 20 personen, onder de 20 personen wordt er 20% in
meerdering gebracht op de oorspronkelijke prijs per persoon. De prijzen zijn inclusief: bezorging,
chafings, opscheplepels en broodmes.
Erwtensoep
Wortelstamp
Boerenkoolstamp
Zuurkoolstamp
Spekjes
Rookworst
Hachee
Verse worst
Speklappen
Jus
Appelmoes
Mosterd
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Extra Opties
Bestek en Servies
Afwas
Tomatensoep
Champignonsoep
Rundergroente Bouillon
Komkommersoep
Ossenstaartsoep
Aspergesoep/Erwtensoep (Seizoen)

€1,50 p.p
€1,00 p.p
€2,45 p.p
€2,45 p.p
€2,95 p.p
€2,95 p.p
€2,95 p.p
€3,45 p.p

Koude schotel déluxe
Koude vis schotel déluxe

€4,95 p.p
€6,95 p.p

Losse ijstaart

€6,95

Zaalhuur bij café Hap & Stap
Minimaal 40 personen, bij minder dan 40 personen wordt er 20% per persoon in meerdering gebracht
op de oorspronkelijke prijs. Het minimale is 25 personen.
Ontvangst met koffie en thee onbeperkt
Ontvangst Koffie culinair (Koffie, thee, cappuccino, latte machiato,
warme chocomel)
Vlaai (diverse soorten)
Soesjes
Petit Fours

€2,50 per half uur p.p
€2,95 per half uur p.p

Zoutjes en pinda’s

€0,45 p.p

Bier / Fris / Wijn (inclusief bar personeel)
Bier / Fris / Wijn / Mix / Nederlands gedistilleerd (inclusief bar
personeel)

€3,95 per uur p.p
€4,35 per uur p.p

Ober

€0,50 per uur p.p

Broodje frikandel en broodje kroket
Puntzak friet met mayonaise

€2,50 p.p
€1,95 p.p

Broodje shoarma
‘Broodje’ gebakken ei (eventueel kaas / ham)

€3,00 p.p
€2,00 p.p

Kok + kraam met bakplaat

€0,70 per uur p.p

€2,45 p.p
€1,25 p.p
€1,55 p.p

*Uiteraard zijn ook al onze hapjes van de cateringlijst te bestellen.
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Partyservice en Verhuur
Asbakken porselein of rvs
Asverzamelaar
Barbecue excl. gas
Barbecue schoonmaak kosten
Bierkan 1,8 ltr.
Bistrostoelen
Bord met mes en vork
Chafing-dish vierhoekig excl. brandpasta
Dessertlepels
Gas per kg.
Gebaksbord + vorkje
Glas Bierglazen
Glas Borrelglazen
Glas Bowlglazen
Glas Champagne flute / coupe
Glas Cognac glazen
Glas spatjes
Glas Wijnglazen
Hotpot 10 ltr.
IJsemmer (ijsblokjes € 2,00)
Jus d'orange schenkkan
Kamerschermen bordeau
Kapstok 2x staander en tussenstuk
Kapstokken staander
Koelkast
Koffiecontainer gr 100 kops
Koffiecontainer kl 40 kops
Koffiezetapparaat met 2 kannen
Koffiezetter grote capaciteit
Kop, schotel en lepeltje
Krukken
Lange tafels 180 x 80 ( Bordeau rok € 6,00 )
Lepel, vork, mes per stuk
Partyschaaltjes
Podiumdeel 1.00x2.00
Prikkabel 15 mtr met lampjes per mtr.
Prullenbakken
Rotanstoel (luxe terrasstoel)
Schalen RVS
Soepkommen porselein en lepel
Sta tafel

€ 0,40
€ 3,50
€ 25,00
€ 30,00
€ 1,80
€ 1,25
€ 0,60
€ 8,00
€ 0,20
dagprijs
€ 0,30
€ 0,15
€ 0,15
€ 0,30
€ 0,20
€ 0,25
€ 0,20
€ 0,30
€ 10,00
€ 4,00
€ 2,00
€ 8,50
€ 17,50
€ 7,00
€ 20,00
€ 7,00
€ 6,00
€ 9,50
€ 60,00
€ 0,35
€ 1,50
€ 10,00
€ 0,25
€ 0,25
€ 17,50
€ 1,25
€ 5,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 0,60
€ 10,00
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Stapelstoelen
Tafel papier per meter damast
Tafelkleedjes rood / ecru
Tafelrok voor statafel Bordeau of ecru
Tent 8.00 x 4.00
Terrastafel met rok 120 cm Bordeau / ecru
Terrasverwarming excl. Gas paddestoel
Terrasverwarming excl. Gas scherm
Theeglas, schotel en lepeltje
Theepotten
Thermoskannen

€ 0,75
€ 1,75
€ 2,00
€ 5,00
€ 125,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 12,50
€ 0,35
€ 3,00
€ 2,50

BEZORGKOSTEN Zeeland
BEZORGKOSTEN Uden, Schaijk, Mill, Reek, Volkel

€ 7,50
€ 15,00

Alles dient schoon retour te komen, zo niet worden er kosten in meerdering gebracht.
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