Borrel
Borrelplanken
Koude borrelhapjes om gezellig samen te delen

In d’n olie
Portie gemengde olijven | 4,50
Kaas op de plank
Één dozijn jong belegen kaaspuntjes met Franse en pittige Zaanse mosterd | 5,Jong geleerd is oud gedaan
Acht jong belegen, acht oude kaaspuntjes en acht puntjes brie
met Franse en pittige Zaanse mosterd en honing | 7,50
Het zal me een worst wezen!
Borrelplank met een combinatie van diverse worst soorten en kaaspuntjes met Franse mosterd
en pittige Zaanse mosterd | 12,Zoveel kazen zoveel smaken
Plankje met diverse luxe kaassoorten, getoast suikerbrood, honing, aardbeiencompote en
walnoten | 12,50
Voor ieder wat wils
Luxe grote borrelplank voor een groter gezelschap met diverse lekkernijen
zoals kaaspuntjes, luxe ham- en worstsoorten, salades, tapas en smeersels | 25,-

Chips & dips
Zoete aardappel frieten
Buil zoete aardappel frieten met truffelmayonaise | 5,50
Janssen’s Nacho’s
Warme gekruide tortillachips met roomkaas, chilisaus, spekjes, tomaat,
rode ui, kaas, kruiden crème fraîche en guacamole | klein 9,- | groot 13,50
*klein is voor 2-4 personen en groot voor 6-8 personen

Warme borrelhapjes
Portie uienringen
Portie frikandellen
Portie bitterballen van Dobben
Portie mini kaassoufflés
Portie kipkrokantjes
Portie vlammetjes
Portie kaasstengels
Portie van 15 gemengde snacks

6 stuks | 10 stuks
2,50 | 3,50
3,50 | 5,50
4,50 | 6,50
4,50 | 6,50
5,50 | 8,50
5,50 | 8,50
5,50 | 8,50
8,50

Brood, planken & smeersels
Na 21.00 beperkt verkrijgbaar
Te bestellen vanaf 2 personen om samen te delen
Meerprijs extra persoon | 4,- meerprijs extra brood | 2,50

Broodplank
Stokbrood met drie smeersels | 5,Broodplank Vlees
Stokbrood met drie smeersels, chorizokroketjes, serranoham en
wraprolletjes met carpaccio, truffelmayonaise, oude kaas en rucola | 13,50
Broodplank Vis
Stokbrood met drie smeersels, gefrituurde scampi’s, gerookte makreel en
wraprolletjes met gerookte zalm, roomkaas en salade | 13,50
Broodplank Vega
Stokbrood met drie smeersels, stukjes brie, olijven, feta, rode bieten hummus en wraprolletjes
gevuld met geitenkaas, rucola, walnoten en honing | 13,50

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten, vraag ernaar bij de bediening.
Volgt u een speciaal dieet zoals coeliakie? Informeer naar de mogelijkheden!
Glutenvrij gerecht
Vegetarisch gerecht
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