BORRELHAPJES

onvergetelijk!

Borrelplateau
Broodmand
Waldkornbrood, aioli,
kruidenboter
Koud plateau
Oude kaas, worst, ham,
olijven,tomaatjes,nootjes
komkommer, mosterd

4,50

10,50

Prins plank
19,50
Bitterballen, loempia’s,
chickenwings, oude kaas,
ham, nacho’s, waldkornbrood,
fuet, olijven, nootjes, truffelmayo,
mosterd
Prins plank deluxe
28,50
Oma bob’s bitterballen, wasabigarnalen, oude kaas, yakitorispiesjes
chickenwings, nachos, guacamole, tonijnsalade, waldkornbrood,
loempia’s, worst, ham, truffelmayo,
chilimayo, mosterd, tomaatjes

Nacho’s

Kaasplankje
7,50
5 verschillende kazen van Bon Fromage uit Heesch met kletsenbrood

De Prins
Cheddar, guacamole,
creme fraiche

4,75

Deluxe
Cheddar, gehakt, rode ui
chilisaus, creme fraiche,
guacamole

7,50

Koude snacks
Knoflook olijven
3,75
Oude kaas met mosterd 3,75
Ham van de maand
10,50
Gedroogde worsten (fuet) 5,50

BORRELHAPJES

Warme snacks

Warme snacks van Oma Bobs
Oma bob’s bitterballen
7,Limburgse mosterd en mayo (8st)
Wasabigarnalen met
chilimayonaise (6st)

8,-

Garnalenkroketjes
met cocktailsaus (6st)

11,-

Portie bitterballen (8st)
Portie frikandellen (8st)
Portie kipnuggets (8st)
Portie kiploempia’s (8st)

4,4,4,4,-

Bittergarnituur (4x4)
Frikandel, kipnugget,
kaassouffle, bitterbal
mayo, mosterd en curry

7,25

Kaasrolletjes
7,met Limburgse mosterd (8st)
Bittergarnituur deluxe (4x4) 11,garnalen in filodeeg, loempia,
kaasrol, Oma Bobs
bitterbal, mosterd, chilimayo
Chickenwings met chilisaus
9 stuks
7,50
Bucket 20 stuks
14,50
Yakatorispiesjes
8,satésaus, krokante uitjes (8st)

Zoet
Appeltaart van Mycakery
De aller lekkerste!

4,-

Seizoenstaart

4,-

Koffie chocoladeplateau
5,kopje koffie naar keuze met verschillende huisgemaakte chocolade
lekkernijen.
Tony chocolonely
in 5 verschillende smaken
- Melk
- Puur
- Melk/hazelnoot
- Melk/nougat
- Zeezout/caramel

1,75

Smoothies van ACAI

Onze 10 jaar aan ervaring in het
ontwikkelen van smoothie recepten
voor juice en smoohie bars heeft ons
gebracht tot onze nieuwe biologische
smoothie pack recepten.
Wij serveren nu smoothies van ACAI
voor 5,- in drie heerlijke verschillende
smaken:
- Lovely green smoothie: Spinazie,
avocado, appel, broccoli, mango,
tarwegras en gerstegras
- Hawaiian smoothie: Passievrucht,
kokos, mango, kersen, appel en ananas
- Berry bomb smoothie: Acai,
blauwe bes, zwarte bes, banaan, appel,
aardbei en bramen

Koffie/thee
Koffie
Espresso
Espresso Macchiato
Dubbele Espresso
Cappuccino
Belgische Cappuccino
Latte Machiato
Caramel Macchiato
Tea of Life thee
Verse munt thee
Gember/limoen thee

2,40
2,40
2,45
3,65
2,55
2,85
3,3,75
2,40
3,3,75

Affogato; bolletje vanille ijs 3,75
overgoten met espresso
Ijskoffie; koffie met 2 bolletjes
vanilleijs en slagroom gemixt tot
één heerlijk drankje
4,-

