Borrelkaart
Nacho’s
Nacho’s met tomatensalsa, rode ui, bosui en kaas
Nacho’s met kip, rode ui, bosui, jalapeno en kaas
Nacho’s met pulled pork, rode ui, bosui, hoisinsaus en kaas
Nacho’s met pittig gehakt, rode ui, bosui, jalapeno en kaas
Nacho’s met gehakt, spekjes, bieslook, kruidenkaas en tomatensalsa
Nacho’s met 4 kazen, rode ui en bosui
Nacho’s met gerookte zalm, kruidenkaas en tomatensalsa
Nacho’s XXL met 4 verschillende nacho’s naar keuze
Nacho’s met gebakken paddenstoelen, bosui en truffelkaas
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Hapjes
Brood met smeersels
Kaas & worst
Olijven
Bourgondische bitterballen 6st
Luxe bitterballen mix (kaas, kreeft, Black Agnus) 6st
Gefrituurde kaasstengels 10st
Frikadelletjes 12st
Gemengde snacks 10st
Chicken Lovers (chicken wings, kip strips en kip teriyaki) 10st
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Borrelplank
Voor de lekkere Trek (voor 4 personen)

€ 24,00

Een rijkelijk gevulde plank met warme en
koude hapjes met o.a. brood, tapenade, olijven, kaas, worst, kipstrips,
garnalen, spareribs, bitterballen en nacho’s
De plank uitbreiden per persoon € 6,00
Uitbreiden met extra brood: per half broodje € 2,00

Gewoon….Omdat het kan

(voor 4 personen)

€ 32,00

Een rijkelijke gevulde plank met warme en koude hapjes met o.a.
brood, tapenade, kaas, ham- en worst soorten, gerookte zalm,
kipteriyaki, pulled pork, garnalen en buikspek
De plank uitbreiden per persoon € 8,00
Uitbreiden met extra brood:per half broodje € 2,00

De Hof van Gilze

(voor 4 personen)

€ 40,00

Een rijkelijk gevulde plank voor de echte liefhebber!
Deze plank bestaat uit diverse kazen, worsten, ham, broodsoorten,
tapenade, eiersalade, kipkerriesalade, tonijnsalade, olijven, druiven,
appelstroop en nacho’s
De plank uitbreiden per persoon € 10,00
Uitbreiden met extra brood: per half broodje € 2,00
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