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Koffie, thee             €  2,10
Spa rood/blauw , cola, sinas, 7-up, bitter lemon, jus d’orange, appelsap, rivella, fristi, chocomel   €  2,10    
Bier van de tap             €  2,60
Bier, ook alcoholvrij, per flesje           €  3,--
Seizoensbier, zoals bokbier, per flesje          €  3,50
Huiswijn, wit, rood of rosé per glas (zie ook onze wijnkaart)       €  3,70
Sherry, port, martini, advocaat met slagroom         €  3,85
Gedistilleerde dranken            vanaf   €  4,--

Dranken

Stroopkoeken             €  0,90   p. st.
Gevulde koeken            €  1, 90    p. st.
Slagroomsoezen             €  1,--      p. st.
Heertjes met seizoensfruit                                              €  2,30    p. st.
assortiment luxe cake; 
Gevuld met seizoensfruit, kaneel en overige         €   1,40     p. st.
assortiment luxe zoetbrood; 
Rozijnen, krentenwegge, suikerbrood en overige         € 1,50     p. st.
assortiment koffiebroodjes; 
Vruchtenmeisje, roombroodje en overige          €  2,05      p. st.

Aangeklede koffie

Gesorteerd gebak; 
Appel-, slagroom-, mokka-, vruchtengebak            €   3,20    p. st.
Petitfours                                      €   2,40    p. st.
Bonbons;
Bonbon               €  0,65    p. st.
Bonbon (chocolaterie)                   €    0,95     p. st.
Arrangement High tea; 
Variatie van vier stuks per persoon
tweemaal zoet: petitfours, bonbons, cupcakes en
tweemaal hartig: sandwiches kip-pesto, gezond, kip-
bacon, zalm-dille, brie-zongedroogde tomaatjes 
onbeperkt koffie/thee. Vanaf tien personen            € 15,50       p. p.              
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Soep (huisgemaakt)
Keuze uit tomaten-, champignon-, groenten-, kippensoep 
(in winterperiode ook erwtensoep en goulashsoep)    
Alle soepen worden geserveerd met ambachtelijk 
brood en kruidencrème      € 4,95  p.pers.  
Broodassortiment;  
Belegd met onder andere kaas, ham, rosbief, 
spinata, rookvlees en gebraden gehakt     € 2,55   p.st.
Minibroodjes (belegd als boven)    € 2,20  p.st.
Luxe broodassortiment;  
Met onder andere brie, zalm, filet americain en gezond  € 3,90  p.st.
Luxe minibroodjes (belegd als boven)    € 3, 35  p.st.
Broodje kroket/frikandel     € 3,35  p.st.
Sandwiches (zie high tea)     € 4,10  p.st. 

Arrangementen

Bourgondisch broodbuffet

Bestaat uit:
Twee soorten soep naar keuze,
met luxe broodassortiment belegd 
met onder andere brie, zalm, filet 
americain en gezond. 
Aangevuld met plateau Franse kazen, 
vleeswaren en zalm, daarbij diverse 
salades en ambachtelijk brood met 
kruidenboter. 
Onbeperkt jus d’orange, melk, 
karnemelk, koffie en thee. 
Vanaf tien personen € 18,95 p. pers.

Bittergarnituur;
Met onder andere bitterbal, kipnugget, bami- en gehaktballetje €  1,--        p.st.
Van Dobben bitterballen     € 1,20  p.st.

Assortiment snackbroodjes ; 
Kaas, kip, frikandel, saucijzen- en ragoutbroodje   € 2,60      p.st.
Assortiment halve snackbroodjes    €  1,50   p.st.

Canapés;               
Met onder andere gevuld ei, roggebrood met haring,
stokbrood met zalm, brie en filet americain   € 1,40    p.st.
 
Arrangement Tapas-borrelhapjes;
A:  Zoute- en/of kaasstengels en kaasvlinders (4 stuks)  € 1,25    p.portie 
B:  Portie borrelnootjes of pinda’s    € 1,40   p.portie 
C:  Portie luxe gemengde noten     € 2,75    p.portie
D:  Portie kaas en worst (2 stuks per soort)   € 1,50   p.portie
E:   Kaas, worst, olijven, gevulde pepertjes (2 stuks per soort) € 2,95   p.portie
F:   Uitgebreide tapasplank met wrapjes, kaas, worst, olijven, 
pepertjes aangevuld met dagsoepje (inclusief brood)  € 9,95  p.pers.      

Het assortiment op de foto’s in deze brochure kan afwijken in verband met seizoensproducten.

Wellicht heeft u wensen die niet op dit formulier staan beschreven.
Schroom niet om contact op te nemen met ons. Wij zijn u graag van dienst. Wij serveren de beste producten van 
de plaatselijke warme bakker en keurslager. Wegens de strenge HACCP-regelgeving is het niet toegestaan om 
zelf meegebrachte, of door derden geleverde consumpties te serveren in ons crematorium. 
Heeft u gluten of lactosevrije wensen, laat het ons weten.
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Aangeklede borrel
Ons brood wordt gebakken door de ambachtelijke bakker met graan uit de regio.


