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Een allergie? Meld het ons.  = vegetarisch  = veganistisch

Gebaseerd op een borrel met een duur van 2 uur
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Borrel A... 27,50 pp

Tijdens de borrel hanteren wij een open bar, bestaande uit het volgende assortiment: 
• Swinckels tapbier
• Bier van de wisseltap
• Frisdranken
• Vruchtensappen
• Witte, rosé & rode wijn
• Koffie & thee

Tijdens de borrel plaatsen wij olijven en noten op de (sta)tafels. Op het gewenste moment gaan 
wij rond met warme borrelhappen. Hierbij gaan wij uit van 4 happen p.p. 

Warme borrelhappen:
• Bitterballen
• Kaasstengels  
• Mini burgertje (vegetarisch burgertje ook mogelijk)
• Puntzakje fish & chips

Borrel B... 32,50 pp

Tijdens de borrel hanteren wij een open bar, bestaande uit het volgende assortiment: 
• Swinckels tapbier
• Bier van de wisseltap
• Frisdranken
• Vruchtensappen
• Witte, rosé & rode wijn
• Koffie & thee

Tijdens de borrel plaatsen wij olijven en noten op de (sta)tafels. Op het gewenste moment gaan 
wij rond met luxe koude- en warme borrelhappen. Hierbij gaan wij uit van 5 happen p.p. 

Warme borrelhappen:
• Bitterballen
• Kaasstengels 
• Mini burgertje (vegetarisch burgertje ook mogelijk)

Luxe koude borrelhappen bestaande uit:
• Carpaccio wrap
• Hummus wrap  
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Borrel C... 37,50 pp

Wij verwelkomen uw gasten met een Glas Cava en een heerlijke amuse. 

Tijdens de borrel hanteren wij een open bar, bestaande uit het volgende assortiment: 
• Swinckels tapbier 
• Bier van de wisseltap
• Frisdranken
• Vruchtensappen
• Witte, rosé & rode wijn
• Koffie & thee

Tijdens de borrel plaatsen wij olijven en noten op de (sta)tafels. Op het gewenste moment gaan 
wij rond met luxe koude- en warme borrelhappen. Hierbij gaan wij uit van 5 happen p.p. 

Warme borrelhappen:
• Bitterballen
• Kaasstengels  
• Mini burgertje (vegetarisch burgertje ook mogelijk)

Luxe koude borrelhappen bestaande uit:
• Carpaccio wrap
• Hummus wrap  

Uitbreiden? Dat kan!
• Puntzakje friet van  met (truffel)mayonnaise: € 4,50 p.p. 
• Puntje flammkuchen: € 2,00 p.p.
• Soepje: € 5,- p.p.
• Speciaalbier: € 5,- p.p.
• Binnen- en buitenlands gedistilleerde dranken en cocktails: op nacalculatie

Een allergie? Meld het ons.  = vegetarisch  = veganistisch
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Gebaseerd op een borrel met een duur van 2 uur


