ZIN IN IETS LEKKERS?

GESERVEERD

TOT 19:00

PINTXOS

€4,00

(broodtapas)

Cangrejo krab salade met komkommer en japanse mayonaise
Zalmtartaar met citroenmayonaise, dille en komkommer

TAPAS PLANK *
STEL JE EIGEN PLANK SAMEN

Carpaccio met parmezaan, pijnboompitten en truffelmayonaise

geserveerd tot 23:00 uur

Buikspek met bosui en sesamsaus

*minimaal drie items per plank

Serrano ham met brie en cranberry chutney
Pulled chicken met augurk en bbq saus
Brie met rucola, walnoten en pesto

V

Geitenkaas met rucola, honing en walnoten

V

Gorgonzola met rucola, vijgen chutney en walnoten

V

Pesto met kaas en tomaat

V

De Buren burgertje met sla, brie en bacon mayonaise

SALADE

€8,30

Carpaccio met pijnboompitten, oude kaas en truffelmayonaise
Zalmtartaar met citroenmayonaise, komkommer, cherry tomaat en dille
Geitenkaas met serrano ham, komkommer en balsamico

LEKKERNIJ
Voor bij de kofﬁe / thee

#wijnbardeburen

Fingerfood
Olijven

V

Oude kaas

V

Jonge kaas

V

Brie

V

vraag ernaar bij onze medewerkers

/ item

€4,30

/ item

Serrano ham
Breekbrood

V

Bar bites
Rundvlees bitterballen 4 stuks
Snackballetjes 5 stuks

€4,30

€3,30

Chicken bites 4 stuks
Crispy garnalen 4 stuks
Yakitori spies 4 stuks
Groente bitterballen 4 stuks

* Heeft u allergieën? Informeer bij onze medewerkers.

V

TOT 23:00

ZIN IN IETS LEKKERS?

FINGERFOOD

V €8,00

Trio van kaas jong, oud en brie met vijgenchutney
Serrano ham "± 100 gram" met cornichons

€6,90
V €10,30
€12,60

Nacho’s klassiek met chunky tomatensalsa, kaas en rode ui
Nacho’s pulled chicken met smokey bbq saus en crème fraîche

BAR BITES

De Bourgondiër rundvlees bitterballen met huisgemaakte mosterdmayonaise

V

Notenmelange

V
V

Olijven

Chips & dips

8 stuks

10 stuks

Kara aga bites licht pittige, krokante kipstukjes met sesamsaus 8 stuks
Tatsuta bites kipstukjes met knoﬂook en gember, geserveerd met chilisaus
Yakitori spiesjes geserveerd met gefrituurde uitjes en sesam
Crispy garnalen met chili 8 stuks

€5,30
€3,60
€4,90
V €5,90

Breekbrood met diverse smeersels

Kwekkeboom Old Amsterdam bitterballen met chili saus 8 stuks
Groente bitterballen 3 verschillende smaken met chili saus 8 stuks
Aziatische snackballetjes met yama-sesam saus, bosui en sesam

#wijnbardeburen

8 stuks

10 stuks

Flamkuchen traditioneel met crème fraîche, kaas, rode ui en spekjes
Flamkuchen geitenkaas met crème fraîche, rucola en honing V

Flamkuchen serrano ham met crème fraîche, feta, rode ui en zongedroogde tomaten
Flamkuchen pesto met crème fraîche, parmezaan, rucola en balsamico V

TO SHARE

Kaas plank met verschillende kazen uit binnen -en buitenland, notenbrood, chutney en mosterd dille
Camembert “± 500 gram” uit de oven, met diverse broodjes

Charcutterie plank mix van verschillende charcutterie en kaas, geserveerd met brood
Hotborrel plank diverse warme hapjes op een etagère
Plateau de buren een verrassende selectie aan warme en koude hapjes
* Heeft u allergieën? Informeer bij onze medewerkers.

€9,30

V €9,60
V €9,00

€8,60
€8,60
€10,30
€12,60
€9,30
€11,90

V €12,30
V €12,60

€16,00
€21,00

FAVORIET VAN DE BUREN

GESERVEERD

