
VOOR BIJ DE BORREL 
FINGERFOOD

B o r r e l  /  S n a c k s

Van deze kaart kan niet worden afgeweken / No deviations from this menu
7 

Bittergarnituur De Hoofdwacht / Appetizers 
Diverse warme snacks
A variety of snacks

Borrelplank De Hoofdwacht / Snack board De Hoofdwacht
Diverse warme en koude snacks
A variety of hot and cold appetizers

Flammkuchen / Tarte flambee
Met crème  fraîche, ui, spek en rucola
With crème fraîche, onion, bacon and rocket

Doritos uit de oven / Doritos from the oven
Met kaas en gehakt
With cheese and minced meat

Cheesy fries met bacon
Cheesy fries with bacon

Bitterballen / Dutch bitterballs

Frikadellen

Kippenpootjes / Drumsticks

Spare ribs

Kaassoufflés / Cheese souffles (Dutch snack with melted cheese inside)

Kaasstengels / Cheese sticks

Yakitori spiesjes / Yakitori skewers

Kipnuggets / Chicken nuggets

Krokante garnalen / Crispy shrimp

Krokante kippendijen / Crispy chicken thighs

Jonge kaas / Young cheese

Old Rotterdam / Old Rotterdam cheese

Plukbrood / Pulled bread
Met aioli, kruidenboter, olijventapenade
With aioli, herb butter, olive tapenade                                                                                     

Porties / Portions

€ 12,50

€ 20,50

€ 12,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,60

€ 4,50

€ 7,50

€ 6,50

€ 5,40

€ 7,50

€ 8,90

€ 5,40

€ 12,20

€ 6,90

€ 6,50

€ 7,50

€ 7,50

Alle porties bevatten 8 stuks · All portions contain 8 piecesUW PARTNER VOOR AL UW RECLAME- EN PROMOTIEMATERIAAL!

Wij zijn een Party & Evenementenverhuurder in de 
breedste zin van het woord. Met een assortiment 
bestaande uit meer dan 20.000 artikelen hebben 
we alles waar u naar op zoek bent. 

Van klapstoel tot LED-Lounge set, buffet- en 
terrastafels, barkrukken, tafelrokken, Plug & Play 
geluidsets,TV & LED-schermen, pagode tenten, 
easy-up tenten of laat u volledig ontzorgen mid-
dels een door ons samengesteld Partypakket.
Ook hebben wij verschillende gespecialiseerde 
afdelingen waar we u op elk gebied kunnen advi- 
seren en begeleiden om uw feest of evenement 
tot een succes te brengen! 

Party- en Evenementenverhuur
‘t Woud 45B | 3232 LN | Brielle
085 30 33 744
info@partyenevenementenverhuur.nl

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Posters, fl yers, banners, vlaggen, spandoeken, stoepborden, visitekaartjes, 
folders, brochures, magazines, QR-stickers en nog veel meer.

Tel. nr 085 30 33 743  |  info@printit24.nl
Alles in uw 

eigen huisstijl!

www.cardprint24.nl

• Uw leukste en meest memorabele       
foto’s gedrukt op een pvc card

• Nooit meer vervaagde foto’s met ezel-
soren in uw portemonnee

• Maar ook: Member Cards, Visitekaartjes en 
Name Badges

Alles voor uw (tuin) feest of evenement!

www.partyenevenementenverhuur.nl

Vanaf
€4,95     

Laagste prijs,hoogste kwaliteit!
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