Borrel

Tafelgarnituur (noten, olijven en kaasvlinders ) per persoon

€ 3,50

Borrelplank met diverse kazen, charcuterie, noten, olijven, brood & dips p.p.

€ 12,50

Borrelgarnituur warm (8 stuks)
Van Dobben bitterballen | vlammetjes (kip) | mini loempia| kaasstengel

€ 11,00

Vegan Samosa’s (8 stuks)

€ 11,00

Borrelgarnituur koud (12 stuks)
€ 11,00
Ossenworst | salami | oude kaas | jonge kaas |mosterd en Amsterdams zuur
Brood met dips (per persoon)

€ 3,00

Fromagerie
5 soorten Hollandse kaas | vijgenbrood | appelstroop | druiven | walnoten

€ 15,00

Charcuterie
4 soorten Franse en Italiaanse worsten/hammen| olijven | zoetzuur

€ 15,00

Haring schaal
In stukjes met Amsterdams zuur en uitjes

€ 45,00

Crudités (5 soorten)
Rauwe groenten geserveerd met tapanade en aioli

€ 5,00

Al onze tarieven zijn exclusief 9% btw

Schaal De Luxe | 50 stuks

€ 89,50

Amuse glaasje met groene asperge |Gerookte zalm een frisse yoghurt dip met citroen en
peper, Bloembakje dun gesneden pastrami met truffel en zuurtje, Eetbare amuselepel met
carpaccio, rucola, pesto en verse Parmezaanse kaas | Amuse schelp met rivierkreeftjes een
mango dip en groene appel | Kosrtbakje spinazie, blauwe kaas, peer en walnoot
Luxe borrel plateau | schaal 1 | 45 stuks

€ 85,00

Eénhaps wrap tonijnsalade met 3 kleuren paprika | Huisgemaakte humus met groenten
chips | Pittige kip met bosui, paprika en radijs | Korstbakje carpaccio met pesto en verse
Parmezaanse kaas | Lolly van roomkaas met notencrunch
Luxe borrel plateau - schaal 2 | 45 stuks

€ 85,00

Lolly gebakken tonijn met sesam en wasabi | Eénhaps wrap gerookte zalm met roomkaas
en komkommer | Steak tartaar met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas | Korstbakje
roomkaas met serrano ham | Blini Capresé, tomaat, pesto en buffelmozzarella
Vegetarische borrel Schaal | 50 stuks

€ 89,50

Mini wrap met geitenkaas, walnoot, spinzaie en honing | Spiesjes met olijven, gegrilde
groenten en peterselie | Lolly van roomkaas met Japanse noten crunch | Bruschetta
capresé, tomaat, pesto en buffel mozzalrella, | Naanbrood met hummus, biet yoghurt
creme en rucola

Al onze tarieven zijn exclusief 9% btw

