
 
 

Dr. De Meersmanstraat 14– 1070 Anderlecht – Tel : 02/5278973 - ID : 4417/98  - Erkenningsnr : PE2240 
Email : info@cosmosvzw.be 

Erkend en gesteund door:                      

                           

 

ZAKOUSKIS 
 
KOUDE HAPJES 

Bootje met Thaise vermicellisla    1,50 €/stuk (Thaise keuken) 
Glaasje gerookte zalm, appelsla, limoendressing  2,00 €/stuk 
Glaasje Italiaanse tomatensla (kersttomaten)  1,80 €/stuk (Italiaanse keuken) 
Glaasje tomaat garnaal     2,25 €/stuk 
Glaasje couscous met rozijnen    1,50 €/stuk 
Glaasje couscous met kruiden en groenten  1,50 €/stuk 
Quiche van gestoofde groenten    2,00 €/stuk    
Wrapje met kip, tomatenpasta, sla   1,50 €/stuk 
Wrapje met gegrilde aubergine, 3 kazen, sla  1,50 €/stuk 
Wrapje met gerookte zalm, kruidenkaas, sla  1,50 €/stuk 
Verrine met mousse van Rocquefort en dadel  1,80 €/stuk 
Verinne met pannacotta van prei    1,80 €/stuk 
Verinne met mousse van aubergine   1,50 €/stuk (Italiaanse keuken) 
Glaasje met linzensla en krokante chorizzo  1,60 €/stuk 
Tortilla met bieslookroom     1,50 €/stuk (Spaanse keuken)  
Paneer Roll (rolletjes van verse zachte kaas)  1,50 €/stuk (Indische keuken) 
 
WARME HAPJES 

Thais gefrituurd scampiskoekje met vinaigrettesaus 2,50 €/stuk (Thaise keuken) 
Thais gefrituurd viskoekje met vinaigrette  2,50 €/stuk (Thaise keuken) 
Thaise cury brochette met pindasaus   2,00 €/stuk (Thaise keuken) 
Somosa of Nem met kruidig gehakt, zoetzure saus 2,00 €/stuk  
Somosa of Nem met groenten, zoetzure saus  2,00 €/stuk 
Somosa of Nem met tonijn, zoetzure saus  2,25 €/stuk 
Linzenballetje met tomatensaus    1,50 €/stuk 
Brochetje met gebakken scampi    2,50 €/stuk 
Mini balletjes op Luikse wijze    1,80 €/stuk 
Keftaballetjes met rozenblaadjes    1,50 €/stuk (Marokkaanse 
keuken) 
In limoen gemarineerde kippenvleugels   1,50 €/stuk (Senegalese 
keuken) 
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DESSERTEN 

Glaasje panna cotta met frambrozendressing  1,50 €/stuk 
Glaasje panna cotta met sinaasappeldressing  1,50 €/stuk 
Glaasje tiakri (op basis van couscous en melk)  1,50 €/stuk 
Glaasje tiramisu met rode vruchten   1,50 €/stuk 
Glaasje tiramisu met speculaas    1,50 €/stuk 
Glaasje tiramisu met koek en chocopoeder  1,50 €/stuk 
Glaasje verse fruitsla     1,50 €/stuk 
Glaasje rijstpap op grootmoederswijze   1,50 €/stuk 
Mini gebakjes (2 per persoon)    1,50 €/stuk 
 
Fruitschotel met gevarieerd seizoensfruit  1,50 €/persoon 
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