
Drankarrangement p.p. 

Kom gezellig borrelen bij Brasserie Bijna Thuis. Reserveer een plek ergens in de brasserie bij mooi weer 
op het terras of een van onze sfeervolle zalen. Van tevoren bespreken we jullie wensen voor de hapjes 
en drankjes. Wij bieden verschillende borrel- en drankarrangementen.

Binnenlands 3 uur    € 24
 Bier, huiswijnen, frisdranken en vruchtensappen
  Binnenlands gedestilleerd (zoals Jenever,  

Vieux, Port, Sherry en Martini)
Verlenging drankarrangement (per uur)    € 8 

Buitenlands 3 uur    € 28,5
 Bier, huiswijnen, frisdranken en vruchtensappen
  Binnenlands gedestilleerd (Jenever,  

Vieux, Port, Sherry en Martini)
 Buitenlands gedestilleerd (rum, wodka en whiskey)
  Diverse luxe likeuren (Amaretto,  

Tia Maria, Baileys en Passao), nootjes en zoutjes
Verlenging drankarrangement (per uur)    € 9,5 

Ontbijt (p.p.)

Onbijtbuffet    € 17
maandag t/m vrijdag  07:00 - 10:00 uur
zaterdag en zondag  08:00 - 1 1 :00 uur

Gebak (p.p.)
  

Appelgebak of wisselend gebak     € 4,6
Petit four     € 3,5
Petit four met logo     € 4,5

Borrelarrangement

Bitterballen waards rund  6 stuks   € 6,5

Mix bittergarnituur   16 stuks   € 9,5
 Kipnuggets, fricandelletjes, bitterballen,  
 bamihapjes, vleeshapjes en kaashapjes

Luxe mix bittergarnituur  16 stuks    € 14,5
 Bitterballen, krokante gamba’s,  
 vegetarische loempia’s, kaasstengels,  
 kip krokantjes en minikroketjes
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Vervolg >



Borrelarrangement

“Doe maar ouderwets” (per persoon)    € 7,5
 Mix van 5 stuks: Dadel met roomkaas,  
 Cervelaat met augurk, Asperge met ham
 Gevuld eitje, Garnalencocktail, Bitterbal, Gehaktballetje,  
 Knakworst in bladerdeeg

“Doe maar Luxe” (per persoon)    € 10
 Mix van 5 stuks: Gemarineerde rivierkreeftjes  
 met kerriemayo, Tartaartje met truffelsaus,  
 Caprese spiesje, Wrap met gerookte zalm en kruiden,  
 Geitenkaasmousse met boerenjongens,  
 Waards rundbitterbal, Kipkrokantje, Viskroketje
 
“Extra op tafel”     € 10 
 Kaas, worst en olijven met een  
 assortiment van nootjes & zoutjes

Borrelplanken  

Borrelplank “samen delen”   
Stel je eigen borrelplank samen
Basis 3 broodjes met aioli + 4 items   € 16,0 
 5 items   € 19,5
 6 items   € 23,0
Extra broodjes met aioli    € 3,5

Kies uit onderstaande:

Avondeten (p.p.)

Na afloop gezellig dineren op het terras of in onze Brasserie? Drankjes zijn op nacalculatie.  
Sprake van een voedselintolerantie of allergie? Laat het ons weten dan houden wij daar rekening mee. 
Avondeten van de kaart is op nacalculatie (tot 10 personen).

3-gangen menu     € 35
  menukeuze in overleg (vlees, vis of vegetarisch)

Voor een passende offerte, neem contact op met:  Carol Zeijdel 
   06 18 497 623
   070 219 77 22  
   info@hotelhoevevoorde.nl 
   info@brasseriebijnathuis.nl
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Vlees 
Mini carpaccio
Serrano
Gedroogde worst 
 
Vega 
Rotterdamse oude
Shropshire blue in Licor 43
Zoetzure groente

Vis
Forelsalade
Gerookte zalm
Gamba pil pil

Warm
Bitterbal
Krokante gamba
Vega loempia


