
FEESTAVOND BORRELPLANK 
___________________________________________________________________________________________________  

 

BORRELMIX 1    BORRELMIX 2 
Vers gebrande notenmix,    Vers gebrande notenmix, olijven,  

tapas worstjes & kaasstengels    kruidenkaasblokjes & zoute koekjes 

1.25 p.p.      1.50 p.p.  

 

BRABANTSE PLANK  VLEESPLANK 
Borrelbroodjes met aïoli    Proeverij van diverse charcuterie o.a. 

Gedroogde ham     Worst 

Notenmix & olijven     Ham 

Brie met walnotenbrood    gedroogde specialiteiten  

Druiven      3.50 p.p. 

Heks’nkaas met broodstengels      

3.95 p.p.       

 

HEALTHYPLANK   TAPASPLANK 
Meloen met ham     Gevulde snackpaprika & tomaatjes 

Amsterdamse uien     Chorizoworst 

Cherrytomaatjes     Notenmix en olijven 

Toast met tomatentapenade     Pikante kipkluifjes 

Stengels van komkommer, paprika & wortel  Reuze garnalen 

Groentedipsaus     Bladerdeegrolletje met serranoham 

3.00 p.p.      4.50 p.p.  

        

VIS- & VLEESPLANK   

Proeverij van diverse specialiteiten van het 

land en uit het water geserveerd met brood 

5.00 p.p.     

 



FEESTAVOND HAPJES 
___________________________________________________________________________________________________  

 

ARRANGEMENTEN 
2 rondes koude hapjes     2 rondes koude hapjes 

2 rondes warme snacks    3 rondes warme snacks  

6.50 p.p.      7.25 p.p. 

 

2 rondes koude hapjes     3 rondes koude hapjes 

4 rondes warme snacks    3 rondes warme snacks  

8.00 p.p.      9.25 p.p. 

    

3 rondes koude hapjes     4 rondes koude hapjes 

4 rondes warme snacks    4 rondes warme snacks  

10.00 p.p.      11.25 p.p. 

 

4 rondes koude hapjes     5 rondes koude hapjes 

5 rondes warme snacks    5 rondes warme snacks  

12.00 p.p.      13.25 p.p. 

 

 

 

 

 
 
 



LATE NIGHT SNACK 
___________________________________________________________________________________________________  

 

Zacht broodje ham & kaas gesorteerd     1.75 p.p. 

 

Verse friet in een puntzak met mayonaise    2.50 p.p. 

 

Huisgemaakte kipspiesjes in satésaus     5.50 p.p. 

Geserveerd met stokbrood en kroepoek  

 

Huisgemaakte pizzabroodjes      2.75 p.p. 

 

Broodje biefstukreepjes op oosterse wijze    4.00 p.p. 

 

Zacht broodje beenham met mosterdsaus    3.00 p.p. 

 

Broodje huisgemaakte hamburger met gebakken uitjes  4.50 p.p. 

 

Wrap hete kip gevuld met paprika, sla & ui    4.50 p.p.   

 

Pitabroodje shoarma met knoflooksaus    4.50 p.p. 

 

Griekse pita met gyros, tzatzikisaus, sla en rode ui   5.00 p.p. 

 

Broodje kroket/frikadel       2.50 p.p. 

 

Vietnamese Loempia       2.00 p.p. 

 

Pulled pork broodje geserveerd met      4.50 p.p. 

huisgemaakte barbecuesaus       

 

Brabants worstenbroodje      2.00 p.p. 

 


