
LUNCH: 
PUNT PLANKEN MET DIVERS BELEGDE BROODJES + BIOLOGISCHE SAP IN FLES NAAR KEUZE
Met een mix van heerlijke broodjes zoals: 
- Pittige Kaas, en/of brie (v)   - Makreelsalade met appel, uitje & augurk 
- Geitenkaas en fruit (v)  - Gegrilde groenten met salade & humus (vegan)
- Diverse Italiaanse vleeswaren - Huisgemaakte eiersalade (v)

 KEUZE A: 2 BROODJES P.P. (kleine eters)   € 12,- p.p.

 KEUZE B:  2 BROODJES + KOPJE SOEP VAN DE MAAND (advies) € 14,50 p.p.

 KEUZE C: 3 BROODJES P.P. (grote eters)   € 15,- p.p.

 KEUZE D: 3 BROODJES P.P. + KOPJE SOEP VAN DE MAAND  € 17,50 p.p.

 

Extra bijbestellen op na-calculatie is mogelijk.  
€ 4,- per broodje p.p. + Kopje Soep van de maand  €2,50 p.p.

EXTRA: 
FRUIT: SCHAAL MET VERS FRUIT Of FRUITSALADE   € 2,75 p.p.
Mix van divers fruit van het seizoen

SALADE: SCHAAL FRISSE SALADE    € 4,75 p.p.
Frisse salade van het seizoen

GEBAK: VERS LEKKERS/ BIJ ONTVANGST    € 4,75 p.p.
Mix van divers wissselend gebak bijv. Wortel-Gember Taart, Brownie, Red Velvet, Appel/kaneelcake

BREAK: WARM TUSSENDOORTJE /16:00 uurtje    € 4,75 p.p
Bijv. mini Pitta/whap-rolletjes, groente- sticks met dips & noten op een bord 

BORREL: 
Keuze 1: MIX BORRELGARNITEUR    € 5,- p.p.
Denk aan Bitterballen, Garnalen. Oesterzwamballen(v) Mini Loempia's(v), Chees Sticks(v) en Diverse dips. 3 hapjes p.p. 

Keuze 2: DE BORRELHAPJES PLANK VAN PUNT    € 8,50 p.p.
Begin je borrel goed met deze ozolekkere PUNT-PLANK! Goed gevuld met diverse olijven, kazen, nooten, zoutjes,
Italiaanse worst of vleeswaren of groentesnacks(v) bittergarnituur en brood met dips

Keuze 3: Tot in de PUNTJES verzorgde DINERPLANK   € 13,50 p.p.
Deze goed gevuld borrelplanken met heerlijke borrel kazen, Italiaanse worst of vleeswaren, gebrande noten, 
zoutjes en een fijne mix van olijven. Groentensnacks (v) met die en natuurlijk mag bittergarnituren en een frietjes 
niet ontbreken. Ook is er voor iedereen een huisgemaakt soep van de dag met brood en dips! 

Keuze 4: Feestelijke luxe hapjes plank    € 19,50 p.p.
Met bijvoorbeeld: Zalm spies met zeewier | Bieten tataar met geit (v) | Garnalen Kroket  | Luxe bittergarnituur 
Wraps | Kleine Carpaccio | Carpaccio rol | Berry tomaat met pesto roomkaas (v) | Zalm gevuld met Roomkaas 
Tomaat met mozezerellamouse (v)| Vijg met geit en pistache (v)| Witlofschuitjes met blauwekaas (v) | Gevulde dadels (v)
Geitenkaasbal met bieslook (v) | Pate Cranberry | Glaasje hummus met groenten(v) | Teriyaki meatballs 

Keuze 5: Spaanse Tapas Schalen     € 25,- p.p.
We serveren luxe schalen vol met de heerlijkste warme en koude Spaanse tapas, een genot om te zien 
en nog lekkerder om samen van te genieten aan het eind van de dag. 

Natuurlijk kunnen we rekening houden met dieetwensen, en zijn er vegetarische alternatieven op de plank!

Dieetwensen graag vooraf doorgeven.

Lunch & Borrel
Voor Groepen

 


