
Arrangement A 

Arrangement B

Anti pasti planken
 

Planken gevuld met hout gerookte worst, Friese droge worst, Reypenaer kaas,
zilver ui, augurk, nootjes, olijven gemarineerd in knoflook, vers afgebakken

broodjes met pesto en kerrie mayonaise.
 

6,5 p.p.

Warm en koud arrangement
 

Bij binnenkomst staan op de tafels kleine broodplankjes met smeersels,
daarna serveren wij de volgende hapjes in rondes:

 
Papadum met bieslookcrème dip

Pinsa met pesto rosso, buffelmozzarela, tomaat en gedroogde ham
Reypenaer kaas met Amsterdams zuur

Hout gerookte worst en Friese droge worst
Spicy meatballs 

 
11 p.p.

HAPJES ARRANGEMENTEN 
Speciaal voor uw borrel,

 hebben wij al een selectie gemaakt van onze bites. 
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DRANKEN ARRANGEMENTEN 
Nacalculatie 

Uw gasten kunnen zelf hun dranken bestellen, aan het einde van de borrel
wordt de rekening opgemaakt. U kunt ervoor kiezen dat uw gasten alleen

bier (pils), frisdranken en huiswijn mogen drinken en/of andere dranken van
de drankenkaart.

 
Budget

U geeft een bepaalt budget voor de dranken. Wij lichten u in wanneer het
eind van het budget in zicht is. Daarna worden de dranken op eigen rekening

genuttigd.U kunt ervoor kiezen dat uw gasten alleen bier (pils), frisdranken
en huiswijn mogen drinken en/of andere dranken van de drankenkaart.

 
Breekmunten

De waarde van 1 breekmunt is € 3,50 voor deze munten kunnen uw gasten
dranken bestellen. Hierbij zullen de prijzen van onze drankenkaart worden

omgezet in een aantal munten. 
Waarbij: bier(pils) = 1 munt, frisdrank = 1 munt, huiswijn = 1,5 munt

 
Consumptie munten

Al uw gasten krijgen een aantal munten, 1 munt staat gelijk aan 1
consumptie. Uw gasten kunnen zelf hun dranken bestellen en achteraf wordt

de rekening opgemaakt. Uiteraard kunt u ervoor kiezen dat wij alleen
bier(pils), frisdrank of (huis)wijn schenken.

 
Twee uren arrangement - binnenlands

Het drankenarrangement binnenlands gedistilleerd bestaat uit bier (pils),
Heineken 0.0, frisdrank, sappen, huiswijn, jenever, beerenburg, vieux, port,

sherry, vermouth, koffie en thee (m.u.v. energie drank, flessen bier en
flessen wijn).

22,- p.p.
 

Drie uren Binnenlands
Het drankenarrangement binnenlands gedistilleerd bestaat uit bier (pils),

Heineken 0.0, frisdrank, sappen, huiswijn, jenever, beerenburg, vieux, port,
sherry, vermouth, koffie en thee (m.u.v. energie drank, flessen bier en

flessen wijn).
27 p.p.
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