Bij de
borrel
KOUD
Theehuis Plank
20.50

Plank vol verschillende
warme en koude hapjes

Ook in vega versie!

KWN - plank

6.50

Kaas, worst en nootjes

Olijven
Broodplank

4.00
7.00

Verschillende broodsoorten met drie dips

WARM

Bitterballen met mosterd

10 stuks
20 stuks
40 stuks

7.50
14.00
26.00

Macho Nacho

8.00

Loaded Nachos

9.90

G & C tempura

10.50

Nacho’s met kaas en ui uit de oven, met lekkere dips

Nacho’s met pulled chicken, paprika, rode ui,
cheddar cheese en roomkaas Tip; vega met pulled aubergine!

Groente- en champignontempura met krachtige
whiskey-uien chutney

Kara-age (8 stuks)

8.50

Bittergarnituur (8 stuks)

8.50

Japanse gefrituurde kip met kewpie mayo en chilisaus
Diverse gefrituurde hapjes met mayo en mosterd

Mocktails
Alcoholvrij

Bitter Pears

Cranberry Mojito

Appel - Ale

Een frisse alcoholvrije

Geen alcohol maar toch een

Een mocktail van

mocktail van perensap,

lekkere Mojito!

verse appelsap, ginger ale,

bitter lemon en rozemarijn

Met cranberry sap, limoen, munt,

gember en kaneel

5.50

cranberries, bruiswater en ijs.

5.50

6.50

locktails
Laag in alcohol

Pink

Appeltaart

Een frisse locktail
van roze gin (20 cl),
bruiswater, frambozen-

Symphony

en aardbeiensiroop

Een locktail van

6.80

ginger beer, limoensap,
suze (20 cl.)
en gember
6.50

Een locktail van
vanille siroop,
apple bandit, room en
kaneel. Met slagroom en
karamelsaus
8.50

Cocktails

VODKA FALL

Vodka, Gold Strike,
ginger ale en
jus d’orange
9.00

GOLDEN
SNITCH

SINGAPORE SLING

Apple Bandit, whiskey,
vlierbloesemsiroop,
maple siroop, bruiswater
en kaneel
9.00

SPICED
PUMPKIN MARTINI
Vodka, Baileys, melk en
kruidige pompoensiroop
8.50

Gin, kersenlikeur, Cointreau,
DOM Benedictine,
ananassap, grenadine,
limoensap en kruidenbitter
10.20

SPICED
PEAR GIN

Gin, perensap,
suikerwater, citroensap
en bruiswater
8.80

PORNSTAR
MARTINI
Vodka, Passoa,

passievruchtsap, eiwit,
limoen en passievrucht
8.25

AMARETTO SOUR
Amaretto di Saronno,
eiwit en citroensap
6.50

Gin & Tonic

GIN MARE
10.20
Smaakvolle Spaanse gin met Double
Dutch tonic. Garnering van basilicum
en rozemarijn.

BOBBY’S
10.50
Exotische gin met Double Dutch tonic met
een Indonesische twist. Garnering van
sinaasappel en kaneel.

THE LONDON nr.1
Prachtige lichtblauwe gin met
Double Dutch tonic met gember,
citroen en jeneverbes.

BOMBAY SAPPHIRE
9.60
De klassieke gin met Double Dutch tonic
in een verrassende combi met limoen en
gember.

9.80

HENDRICK’S
10.50
Klassieke gin met Double Dutch tonic
in de klassieke combinatie met komkommer.

BOOMSMA DRY GIN
9.80
Friese trots; met Double Dutch tonic en
blauwe bessen met tijm als garnering.

