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Lekkernij bij de koffie 
 
Huisgemaakt 
Appelkruimelkoekje                        €1,75 per persoon 
Petit Crème bitterkoekje                        €1,75 per persoon 
High Tea assortiment                        €2,50 per persoon 
Grootmoeders appeltaart met slagroom          €3,00 per persoon 
Gebak & taarten in diverse smaken           €3,25 per persoon 
 
Van de bakker 
Slagroomsoesjes              €0,95 per persoon 
Luxe bonbons                          €1,00 per persoon 
Geboorteslagroomsoezen roze/blauw                        €1,75 per persoon 
Grote slagroomsoezen                                  €1,75 per persoon 
Petit-fours                                     €2,50 per persoon 

 
Feestavond tafelgarnituur 
 
Borrelmix 1                                  Borrelmix 2 
Vers gebrande notenmix,            Vers gebrande notenmix, olijven,  
tapas worstjes & kaasstengels                        kruidenkaasblokjes, zoute koekjes 
€1,25 per persoon             €1,50 per persoon  
 
 
Plank Brabant                            Plank Mexicano 
Borrelbroodjes met aïoli                       Nacho’s uit de oven met: 
Gedroogde ham & pittige worst                      Paprika, rode ui, kaas & zure room 
Notenmix & olijven            Salsadip 
Brie met walnotenbrood                       Pittige notenmix   
Druiven                         €3,50 per persoon 
Heks’nkaas met broodstengels      
€3,50 per persoon 
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Plank Healthy €3,00 p.p.  Plank Tapas €4,50 p.p. 
Meloen met ham     Gevulde snackpaprika & tomaatjes 
Amsterdamse uien     Chorizoworst 
Cherrytomaatjes     Notenmix en olijven 
Toast met tomatentapenade   Pikante kipkluifjes  
Stengels van komkommer,   Reuze garnalen  
paprika & wortel      Bladerdeegrolletje met serranoham 
Groentedipsaus                                                                    
 
Plank Italiaans 3,50 p.p  Borrelbrood €1,75 p.p. 
Caprese spiesjes & carpacciorolletjes             Borrelbrood gevuld met Italiaanse kruiden &  
Salami & parmaham                          kaas geserveerd met aïoli  
Toast met bruschettadip                     
Komkommer, roomkaas,  
gedroogde tomaat en olijven        

 
Feestavond hapjes 
 
Arrangementen 
2 rondes koude hapjes                2 rondes koude hapjes 
2 rondes warme snacks                           3 rondes warme snacks  
€6,50 per persoon                 €7,25 per persoon 
 
2 rondes koude hapjes           3 rondes koude hapjes 
4 rondes warme snacks                           3 rondes warme snacks  
€8,00 per persoon         €9,25 per persoon 
    
3 rondes koude hapjes              4 rondes koude hapjes 
4 rondes warme snacks              4 rondes warme snacks  
€10,00 per persoon    €11,25 per persoon  
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Feestavond hapjes 
 
Koud                                               Warm 
-Stokbroodje carpaccio met truffelmayonaise.         -Bitterballen geserveerd met grove 
mosterd 
-Stokbroodje brie, walnoot & honing             -Huisgemaakte knakworstenbroodje 
-Stokbroodje met gerookte zalm & roomkaas          -Mini Loempia met pikante saus 
-Huisgemaakte gehaktballetjes met tzatzikisaus.    -Kipkrokantjes 
-Gambaspies gebakken in knoflookboter            -Kaasknappers 
-Broodstengels met serronoham en pesto dip         -Emerged bittergarnituren 
-Gevulde eitjes met bieslook                          -Dim sum garnaaltjes 
-Bruschetta met tomatensalsa 
-Verse tonijnsalade op toast 
-Wrap gerookte kip met pesto 
 
Feestavond late night snack  
 
Zacht broodje ham & kaas gesorteerd                €1,75 per persoon 
Verse friet in een puntzak met mayonaise   €2,50 per persoon 
Huisgemaakte kipspiesjes in satésaus                  €4,50 per persoon 
Geserveerd met stokbrood en kroepoek  
Huisgemaakte pizzabroodjes                           €2,75 per persoon 
Broodje biefstukreepjes op oosterse wijze              €3,50 per persoon 
Zacht broodje beenham met mosterdsaus              €2,50 per persoon 
Broodje huisgemaakte hamburger met                          €3,50 per persoon 
gebakken uitjes                        
Wrap hete kip gevuld met paprika, sla & ui  €3,00 per persoon 
Pitabroodje shoarma met knoflooksaus               €3,75 per persoon 
Broodje kroket/frikadel     €2,00 per persoon 
Vietnamese Loempia     €2,00 per persoon 
Pulled pork broodje geserveerd met    €4,00 per persoon 
huisgemaakte barbecuesaus       
Brabants worstenbroodje     €2,00 per persoon 
IJscowagen met 4 smaken schepijs,                             €4,50 per persoon 
vers fruit en slagroom  


