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Broodplankje 
Met huisgemaakte knoflookboter, aïoli en 
tomatentapenade 

Bourgondische bitterballen 8 stuks 

Veganistische bitterballen 8 stuks 

Kaasloempia met mosterd 6 stuks 

Groentenloempia met chilisaus 6 stuks  

Mini frikandellen 10 stuks  

Krokante kipfilet met chilisaus 6 stuks  

Mix bittergarnituur 16 stuks  

Uienringen met aïoli 10 stuks  

Calamares met aïoli 10 stuks  

Kaasplankje oude kaas 
Met stemgember, mosterd en A’damse uitjes 

Kaasplankje jonge kaas 
Met mosterd en augurkjes 

Bakje olijven 

Vers gebrande nootjes 

 Nacho’s uit de oven 
Met crème fraîche, guacomole en tomaat 
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BORREL 



HIGH WINE 
VANAF 2 PERSONEN 

Proef van het goede leven en ontdek in een ontspannen sfeer hoe 
wijn en spijs elkaar versterken. 

Ontvang een glaasje bubbels gevolgd door een glas witte of rode 
wijn en afsluitend een dessertwijn. Allen geserveerd met 

bijpassende kleine gerechtjes.  

Probeer verschillende wijnen en kies jouw nieuwe favoriet. 

€ 39.50 per persoon 
(graag vooraf reserveren) 

HIGH TEA 
VANAF 2 PERSONEN 

Geniet van een ruime selectie zoete en hartige hapjes waaronder 
mini sandwiches, een scone, cheesecake, quiche, een klein soepje 

en diverse zoetigheden.  

€ 24.50 per persoon 
(graag vooraf reserveren) 

LUXE BORRELPLANKEN
VANAF 2 PERSONEN 

Vegetarisch €11.75 per persoon 

Rijk aangeklede plank met diverse soorten lokale kaas,  
vijgenbrood en vijgenjam, uienringen en kaasloempiaatjes 

Meatlover €12.50 per persoon 

Rijk aangeklede plank met diverse vleeswaren,  
zuur, fuet, brood, uienringen en bitterballen 

Van alles wat €12.25 per persoon 

Gecombineerde borrelplank met diverse kazen,  
vleeswaren en warme snacks 
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