Borrel
Heb je een allergie, vraag onze bediening naar de allergenenkaart

Warme hapjes

Chickenwings		

Kippenvleugels uit de oven met sriracha mayonaise

10,55

Nacho’s

Nacho’s uit de oven – cheddarkaas - salsa - zure room - bieslook 8,55
•
Extra ingrediënten 			
Gehakt +1,50, Guacamole 0,80, Jalapeños 0,80
Nacho’s XXL
18,95
Nacho’s uit de oven – cheddarkaas - salsa - zure room bieslook
•
Extra ingrediënten 			
Gehakt +2,50, guacamole +2,00, jalapeños 2,00

Koude hapjes
Borrelbrood 		

6,95

Tafelbrood

6,95

Oude kaas

6,55

Manchego 12 mnd

7,95

Fuet

7,95

Olijven

3,95

Zoete aardappelfriet

5,95

Met gesmolten cheddar en knoflook uit de oven
Met kruidenboter, aioli en hummus
Met walnoten en druiven

Traditionele harde Spaanse kaas
Portie fuet
Gemarineerde olijven
Met truffelmayonaise

Borrelplanken
Borrelplankje 		

Oude kaas – Spaanse fuet – olijven – rookamandelen

9,95

Borrelplank

21,55

Borrelplank XL

28,95

Vega Plank

19,95

Manchego – oude kaas – salami de Milano – Spaanse fuet –
olijven – bittergarnituur – cornichons –breekbrood –
rookamandelen
Manchego – oude kaas – salami de Milano – Spaanse fuet–
olijven – bittergarnituur – cornichons – nacho’s – breekbrood
rookamandelen
Breekbrood – nacho’s – guacamole – vegan bitterballen –
oude kaas – Manchego – olijven – vegan loempia’s –
cornichons – rookamandelen

Borrel
Heb je een allergie, vraag onze bediening naar de allergenenkaart

Bruin fruit

Bourgondische bitterballen 10 stuks

8,95

Frikandelletjes 10 stuks

6,95

Kipnuggets 10 stuks

6,95

Oude kaas loempia’s 10 stuks

8,55

Uienringen 10 stuks

6,95

Borrelmix 10 stuks

7,95

Vegan loempiaatjes 10 stuks

7,00

Vegan bitterballen biologisch 8 stuks

8,55

Mosterd

Mayonaise
Chilisaus
Chilisaus
Chilisaus

Mayonaise & chilisaus
Chilisaus

Vegan mayonaise

Wist je dat....?
Je op reservering
een teamburger
kunt bestellen.
Deze hamburger
van 1,8 kilo deel
je met je vrienden.
We een
Birra-Morreti
tuin hebben waar
je met kleine en
grote groepen
kunt genieten
van onze BBQ en
arrangementen
Wist je dat
kinderen onder
de 10 jaar gratis
een kindergerecht
eten

Bedrijvenlunch:
Met collega’s een
uitje gepland?
Wij serveren graag
een lekkere lunch.
Ook als jullie
weinig tijd hebben,
geef ons je
bestelling door en
wij zorgen voor de
rest
Wij hebben speciaal
voor groepen
arrangementen
samengesteld.
Vraag onze bediening
naar de mogelijkheden
of mail ons op info
@cafebrandpunt.nl

