menukaart hapjesbar

Puur Imro prikkelt je zintuigen met een veelzijdigheid aan internationale gerechten.
Vol passie. Dat willen we graag met jou delen. Kies één van onze eigentijdse,
culinaire cateringconcepten en wij komen naar je toe.
Eetbeleving bij jou. Dat is Puur Imro.

Een wereldreis vol culinaire uitstapjes.
Een ware beleving van culinaire uitstapjes naar verschillende continenten.
Van Spaanse gehaktballetjes of Indische saté tot Italiaanse antipasti.
Stel je eigen hapjesbar samen met jouw favoriete lekkernijen

Eetbeleving bij jou. Dat is Puur Imro.
www.puurimro.nl | info@puurimro.nl | T 06 - 11 64 34 20

Een wereldreis met culinaire uitstapjes op unieke wijze geserveerd.
Vertel ons je voorkeur en wij doen je een voorstel! Chefs choices wil zeggen dat Imro
het zelf bedenkt!
De Basis		
€ 7,50 p.p.				
Twee soorten brood 			
Drie soorten dippers
7 x Koude marinades
Keuzelijst
Brood
Extra brood wordt berekend met een meerprijs per persoon
Stokbrood				
Landbrood						
Desem				
Turks					
Forcaccia				
Nan					
Dippers 			
Extra dippers worden berekend met een meerprijs per persoon

			

Truffelmayonaise			
Kruidenboter 				
Basilicumolie				
Fetadip				
Tonijnsalade				
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Dippers (vervolg)
Makreel creme 			
Tapenade champignon		
Tapenade tomaten			
Tapenade olijven			
Guacamole				
Aioli (knoflook mayonaise) 		
Tzatziki
Koude Marinades				
Olijven
Gemarineerde mini-paprika
Gemarineerde champignons
Gegrilde groenten
Uitjes in balsamico
Artisjokken in kruidenolie
Gekookte eitjes met ansjovis en mayonaise
Mozzarella met olijfolie en basilicum
Gezouten krieltjes, tomaten mojo
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Stel uw eigen hapjesbar samen
Koud
Wrapjes, Kip, vlees, vegetarisch
Bladerdeeg met gorgonzola & peer
Hartige scones met roomkaas
Kaaskoekjes met zure room
Rosbiefrolletje met rucola
Balletje geitenkaas met spek en balsamico
Groene asperges met ham omwikkeld, mayo
Thaise kipspiesje met sesam en soja
Koude loempia met gestoomde kip
Vijgentaartje met gorgonzola

€ 1,45 per stuk

Koud luxe		
Zalmbonbons
Gedroogde Hambuideltjes met roomkaas
Carpaccio

€ 1,95 per stuk

Koud glaasje		
Avocado, crab, roomkaas, kroekpoek
Reuze garnalen met knoflook mayonaise
Haringsalade, appel en rodebietencreme
Garnalen cocktail
Steak tartaar, truffel en kwarteleitje
Duo zalm en tonijn tartaar, wasabimayo
Gado gado, pindasuas

€ 3,95 per glaasje
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Koud luxe		
€ 4,95 per stuk
Gerookte coquille met rundercarpaccio
Vitello tonato (kalfsfilet met tonijnmayonaise)
Ceviche (in limoensap gemarineerde kabeljauw) per 80 gram
Ceviche mix, kabeljauw, zalm, mosselen
Bruschettes		
€ 1,45 per stuk
Tomaten bruschette
Kipsalade, lente ui
Tonijn salade
Paprika
Zalm ricotta
Capponata (zoetzure groente)
Tostadas (gefrituurde soft tortillas als salladbowl)
Vissalade van inktvis, makreel, garnalen
Gerookte zalm, dilledressing
Nicoise classique
Cesar salad
Kalkoen, cranberry, ei, mayo, bacon, geraspte kaas

3,95 per stuk

Charcuterie		
Jamon Iberico*
Jamon Serano
Prosciutto di parma Tipo Parma
Prosciutto di Parma*

€ 6,75/*€ 8,75 per 100 gram
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Warm		
€ 1,95 per stuk			
Risottoballetjes met ham en gorgonzola (2 st)		
Kipkluifjes in chinese marinade (per 3)
Kipkluifjes in hindoestaanse kerrie				
Javaanse loempia 					
Empanada tonijn, caribisch deeghapje 				
Empanada gehakt
Pompoen pasteitje		
Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus (per 2)			
Zalm spinaziebeignets (per 2)
Thaise viskoekjes
Gefrituurde wonton’s (gehakt, kip of garnalen)
Creoolse krabkoekjes
Warm luxe (alleen in combinatie met live cooking)
€ 2,95 per stuk
Garnalentoast( 100 gram)
Crunchie fried chicken flakes (80 gram)
Aubergine in tomaten uit de oven
Feta, tomaten en garnalen uit de oven
Teloh met bakkeljouw (gefrituurde casave met stokvishapje)
Warm hip		
Tempura reuze garnaal
Tempura Salmonroll
Tempura Chickenroll
Loempia van Coquille en garnalen (p.st)
Flensje gevuld met paddenstoelen

€ 3,95 per stuk
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Warm hip (vervolg)
Lente pannekoekje met eend en hoisinsaus
Sukadepotje met truffel
Mosselen in creoolse tomatesaus
Spiesjes		
€ 1,95/*€ 3,95 per stokje
Kip sate
Tandoori kipspiesjes
Lamssate*
Gambaspiesje*
Van de houtskool BBQ
(alleen in combinatie met live cooking)
Entrecote & vinaigrette
Iberico procureur & vinaigrette
Tonijn & teryaki*
Ossehaas & teryaki*

€ 4,95/*€ 6,95 per 80 gram

Tapassoepje		
€ 2,95/*€ 4,95 per glaasje
Toscaanse tomatensoep met basilicumroom
Gazpacho met knoflookgarnaal (koude spaanse tomatensoep)
Oosterse bouillon met omelet, shii-take & paksoi
Pindasoep
Kreeftensoep*
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Hartige Mini pei (Quiche )		
Ham, prei,
Champignons, bacon
Zalm, saffraan
Groente van het seizoen

€ 2,95 per stuk

Mucho’s		
€ 2,95 per portie
Casave balletjes
Patata bravas
Pasta fritata		
Gefrituurde casave
Fried noodles
Fried rice
Livecooking concept | puurimro bij jou
Hierbij draait alles om beleving. In jou eigen vertrouwde omgeving creëert Imro een
sfeer die gepaard gaat met huiselijkheid en gastvrijheid. Op bescheiden wijze en zonder
je gasten te belagen met de aanwezigheid van kok en gastvrouw serveren wij de
gerechtjes. Stijlvol en in het zicht van je vrienden. Met verse producten werken mag
gezien worden. Laat het aan ons over en dan komt het goed. Geen afwas en zelf ook
genieten. Imro kookt en de rest laat hij over aan zijn team.
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Tarieven
Imro zelf
€ 350,00 per dagdeel (max 6 uur) tot maximaal 10 personen
Meer dan 10 personen geld een minimale besteding van € 550,00 en 		
rekenen wij de prijs per persoon.
Overig team-tarief ongeacht de besteding
Buffetkok A
€ 27,50 per uur
Buffetkok B
€ 23,50 per uur
Gastvrouw/heer
€ 23,50 per uur
Algemeen/afwas
€ 17,50 per uur
Reiskosten/bezorgkosten
Wij rekenen reiskosten/bezorgkosten buiten de gemeente Oss: € 0,55 ct per km
Binnen de gemeente Oss stellen wij een minimale besteding van € 150,00
Prijzen zijn exclusief BTW
					

