ARRANGEMENT
WELKOM AAN
BOORD

BROODJES LUNCH

BIJ DE BORREL

RELAX

PASSIE

MAGIC

Bakkie Troost

Apple Pie

Finger Licking

Koffie, Thee en Koekjes

RELAX +
Appeltaart en Slagroom

RELAX +
Gesorteerde Gebakjes

€ 4,50

€ 6,50

€ 8,50

Twee Hartige Broodjes

Lekkere Broodjes Lunch

Befaamde Luxebroodjes Lunch

Twee ruimhartig belegde
bolletjes/puntjes en fruit

Zachte, harde, bruine, witte en
PASSIE UITGEBREID MET
meergranen bolletjes en croissants.
parmaham, zalm met dille, kruidenkaas,
Beleg: mozzarella, tomaat, pesto,
krabsalade, tonijnsalade, rosbief,
salami, oude, jonge en komijnekaas,
runder-ossenworst en een diverse
eiersalade en Javaanse kipkerriesalade
ongezouten noten

€ 9,50

€ 14,50

€ 19,50

Eerste Stap bij de Borrel

Koude of Warme Hollandse
Borrelgarnituur

Mediterranee Borrelgarnituur

Koud: pinda’s, kaasblokjes met
Tacochips met verse guacamole, luxe
mosterd, gekookte worst, osseworst en
gemengde noten, Caprese spiesjes
Borrelnootjes, cashewnoten, olijven en
leverworst
(tomaat/pesto/mozzarella/basilicum),
kaasstengels
of
droge worst en fuet met walnoten, drie
Warm: bitterballen, kaassoufflés,
soorten kaas met vijgendip en olijven
minifrikandellen en vlammetjes
€ 4,50

€ 8,50

€ 12,50

Gewoon Goeie BBQ

Lekkere BBQ
Vega, Vlees en Vis

Luxe BBQ
Lamsracks en Zalm

Vlees: Kipspiesjes met spek en pesto,
worstjes met citroen en tijm
Vis: Gemarineerde gamba’s met
knoflook
Vlees: Hamburger, grillworst, spareribs
Vega: Spies met courgette, champignon,
en satéstokje
tomaat en ui

BARBECUE

Sauzen: Saté-, BBQ- en knoflooksaus
Sides: Pastasalade met verse groenten,
aardappelsalade met ei, bieslook en
selderij en brood met kruidenboter

Sauzen: Tzatziki, saté- en wiskeycocktailsaus

PASSIE UITGEBREID MET
Extra Vlees: Lamsracks, Brand & Levi
worstjes met citroen en tijm
Extra Vis: Zalm(spies) met dille en
knoflook
Extra Vega: Groentespies paprika,
aubergine, tomaat met falafel

Sides: Pastasalade met pesto,
mozzarella, zontomaatjes en
pijnboompitten, Griekse salade met
feta, komkommer, paprika, olijven en
Panotta stokbrood met kruidenboter

Extra sides: Aardappelwedges uit de
oven, groene salade met roquefort,
walnoten en peer en watermeloen
salade met feta en munt

€ 17,50

€ 27,50

€ 37,50

Happy Birthday

Dinner Is Served

Party Time

DRINKEN

Koffie, Thee , Frisdrank,
Tappils, Blikje Bier, Witte Wijn, Rosé,
Rode Wijn

RELAX +
Capuccinno, Latte, Espresso, Appelsap,
Jus d'Orange, Weizen Tapbier,
Schippersbitter, Prosecco

PASSIE +
Internationale Bar: Sterk en Cocktails

BAR - 3 UUR

€ 12,50

€ 17,50

€ 27,50

BAR - 4 UUR

€ 14,50

€ 19,50

€ 30,00

BAR - 5 UUR

€ 18,50

€ 24,00

€ 35,00

BAR - 6 UUR

€ 22,00

€ 28,50

€ 40,00

BAR - 7 UUR

€ 25,00

€ 32,50

€ 45,00

EXTRA UUR

€ 3,00

€ 4,00

Indien bepaalde ingrediënten onverhoopt niet voor handen zijn, worden deze door vergelijkbare vervangen

€ 5,00

EXTRA'S
Uitbreiding en variatie in
overleg

Uitbreiding Soep €5,00
Twee lekkere salades als
aanvulling op de lunch
€7,50

Uitbreiding en variatie in
overleg

Uitbreiding en variatie in
overleg
Walking dinner 7
gerechtjes vanaf €39,50
Walking dinner 9
gerechtjes vanaf €47,50
Het walking dinner is
geïnspireerd op de
mediterrane keuken. Onze
koks hebben mooie
keuzes voor u in petto. Bel
ons voor nadere
informatie.

Champagne vanaf €67,50
per fles
Amuse + prosecco €7,50
per persoon
Corona €5,00 per flesje
Gin-tonic €7,50 per glas
Aan boord kan gepind
worden voor drankjes
buiten het arrangement
Bij bar op basis van
nacalculatie gelden de
volgende prijzen: fris/bier
€2,50, wijn €3,75 en
sterke drank €5,00 per
glas

Alle prijzen per persoon tenzij anders vermeld (prijslijst 2020)

