HOLLANDSE BAR
Frisdrank

€ 2,00

Bier

€ 2,75

Wijn

€ 3,00

LICHT ALCOHOLISCHE DRANKEN

Port

€ 3,00

Prosecco per glas

€ 3,75

Jonge Jenever

€ 3,00

Kir Royal

€ 4,25

DRANK ARRANGEMENT

Fles Champagne

€ 49,50

Onbeperkt genieten van drankjes van de Hollandse Bar

WARME DRANKEN

1 uur varen

€ 7,50 p.p.

Kan koffie (10 pers)

€20.00

1½ uur varen

€ 9,50 p.p.

Thee per kopje

€ 2,00

2 uur varen

€ 11,50 p.p.

GEBAK

2½ uur varen

€ 13,50 p.p.

Cake

€ 0,80

Werfbrokken/Domtorentje

€ 2,00

OVERIGE
Binnenlands gedistilleerd

€ 3,00

Petitfours

€ 2,25

Buitenlands gedistilleerd

€ 4,00

Appelgebak

€ 3,00

*Speciaal bier, Wijn Whisky proeverij* zie onder

Gesorteerd Gebak

€ 3,50

BORRELGARNITUREN

Bruidstaart Bakker Blom

€ 7,00 p.p.

Borrelgarnituur

€ 5,70 p.p.

Diverse soorten kaas, boerenmetworst en Gelderse worst, gehaktballetjes en rauwkost
Luxe noten en zoute koekjes combi

€ 10,95 per schotel

Luxe Borrelgarnituur, schaal van 35 hapjes € 52,50

schaal van 50 hapjes

€ 74,50

Een wrap met gerookte kip, mango en een pesto van koriander, pita met beenham en een honingmosterdsaus,
bouche van bladerdeeg gevuld met een mousse van tonijn en kappertjes, rouleau van zalm, roomkaas en een
zoetzuur van komkommer, bitterbal van geitenkaas en sesam, oriëntaals gevuld eitje
Utrechtse borrelgarnituur

€ 6,70 p.p.

Oude Utrechtse grachtenkaas, Utrechtse Vockingworst, Doruvael kaas, zuren en chutneys.
Crostini’s, schaal van 35 stuks

€ 76.50

schaal van 50 stuks

€ 99,50

Geroosterd stokbrood voorzien van tapende of kruidenboter, belegd met gerookte zalm, paling, kruidenkaas, rauwe
ham en carpaccio
Tapas Hapjes

€ 11,50 p.p.

Pruimen omwikkeld met spek, Kleine pikante worstjes, wraps met zalm, Gemarineerde vleesspiesjes (pinchos), Grote
gamba’s, diverse soorten olijven (5 hapjes p.p.)
Kaas proeverij

€ 8.50 p.p.

Tijdens de rondvaart genieten van een kaas plateau van kaasmaker Henri Willig. 4 soorten kaas met een heerlijke
Honey mosterd.
Speciaal bier, Wijn of Whisky proeverij (1 uur)

€15.00/€17.50/€20.00 p.p.

De gastheer kiest uit een heerlijke selectie wijnen, bieren of whisky’s voor u te proeven! Ook zullen er kleine bites
geserveerd worden die worden gepaard per taster, deze laten we afhangen van whisky, wijnen en bieren die gebruikt
worden in de proeverij.
ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF B.T.W.

