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Borrelarrangement 
Drank arrangement A: 10,- per persoon per uur inclusief: 
Hollandse Bar (Huiswijn/bier van de tap (Heineken)/frisdranken)  
Drank arrangement B: 21,- per persoon inclusief: 
Glas sprankelende Riesling brut sekt, een halve fles huiswijn, een halve fles mineraalwater en koffie of 
thee na. 
Drank arrangement C: 18,50 per persoon inclusief: 
Glas sprankelende Riesling brut sekt, een halve fles huiswijn, karaf kraanwater en koffie of thee na. 
Drank arrangement D: 16,- per persoon inclusief: 
Een halve fles huiswijn, een halve fles mineraalwater en koffie of thee na. 
Drank arrangement E: 13,50 per persoon inclusief: 
Een halve fles huiswijn, karaf kraanwater en koffie of thee na. 
+ Extra supplement: likeur naar keuze bij de koffie/thee € 4,50 per persoon 
 
U kunt uw wijnarrangement upgraden naar onze wijnen Chardonnay, Pinot Gricio, Condamine 
Viognier of Sauvignon blanc + 2,00 per persoon. 
U kunt uw wijnarrangement ook upgraden naar onze wijnen Pouilly Fuissé of Chablis premier cru Les 
Vaillons + € 7,00 per persoon 
 
Voor de gasten die geen wijn drinken zal bier of fris gecompenseerd worden binnen het arrangement 
*vraag naar de mogelijkheden voor de rode wijnen en rosé arrangementen 
 
Borrelhapjes 
Wij hebben ook verschillende opties om bij te voegen in het drank arrangement. 
Olijven à 5,50 per portie 
~ 
Oude kaas à 5,50 per portie 
~ 
Jonge kaas à 5,50 per portie 
~ 
Zoute mix à 8,50 per portie 
Kaasstengels, gemengde noten en Japanse rijstmix  
~      
Luxe bittergarnituur 12st à 10,75 | 24st à 19,75 
Bitterballen, kaasstengels, kip krokantjes, vegetarische loempiaatjes, geitenkaaskroketjes. 
~ 
Amsterdams bittergarnituur à 13,50 per portie 
Ossenworst, oude kaas, jonge kaas, leverworst, Amsterdamszuur, mosterd 
~ 
Huisgemaakte frieten met mayonaise à 3,50 per portie 
~ 
Gezond plankje à 10,75 per portie 
Met crudités, groentenchips, humus en yoghurt dip 
~ 
Stokbroodje à 6,75 
Met aioli & tapanade 
 
Bent u allergisch voor bepaalde producten of heeft u specifieke dieetwensen? Laat het ons weten!    


