
4. Borrelarrangementen 

 

Borrelarrangementen; 
Onderstaand treft u een greep uit onze standaard borrelgarnituren. 

Onze producten worden met veel zorg bereid en daar waar mogelijk wordt gebruik 
gemaakt van verse, biologische en regionale producten en verse producten uit de 

tuinen van De Kruidhof. 
 
Dranken; 
Bieren:       vanaf   €  2,00 
Frisdranken:       vanaf   €  2,00 
Gedistilleerd       vanaf   €  2,50 
Biologische wijnen:         €  3,00 
 

Borrelgarnituur (prijzen: uitgaande van 4-5 hapjes per persoon ) 
 

Statafelgarnituur 
Nootjesmix 

Oijven 
Kaastengels 

Prijs per persoon         € 2,75 
 

Regular: 
diverse kaassoorten, Italiaanse en gegrilde worstsoorten, 

luxe gevuld ei, amuse van hammousse 
Prijs per persoon                   € 2,75 

 
Luxe: 

diverse gekruide kaassoorten, Italiaanse en gegrilde worstsoorten, 
amuse van beenham, luxe gevuld ei, haringtorentje met roggebrood, spiesje van 

tomaat,mozerrella en basilicum 
Prijs per persoon         € 3,75 

 
Culinair: 

diverse gekruide kaassoorten, Italiaanse en gegrilde worstsoorten 
roggebroodje met brie en walnoot, amuselepel met pate en cranberrychutney, 

amuseglaasjes met licht gemarineerde garnaaltjes, 
amuseglaasjes met een mousse van beenham 

amuse van zalm 
Prijs per persoon         € 5,75 

 
Tapas schaal 

Variatie van diverse italiaanse worstsoorten, olijven, kaassoorten, 
stokbrood met tapenades en aoilie 

Prijs per persoon         € 3,75 
 

Warm: 
Variatie van bijv. mini- frikandel, bamihapje, nasihapje, vlammetje, kipnuggets 

Inclusief saus 
Prijs per persoon         € 2,75 
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Warm luxe: 
Yakatorisate, gehaktballetjes, mini saucijzen broodjes 

Prijs per persoon         € 5,75 
 

Warme Hap voor bij de borrel of op uw feest (vanaf 10 personen): 
 

Broodje rookworst 
Rookworst 
Zuurkool 

Augurkblokje 
Witte puntbroodjes 

Mosterd / mayonaise / ketchup 
Prijs per persoon                € 5,25 

Satépot 
Hotpot met kipsaté en satésaus 

Stokbrood met kruidenboter 
Atjar en kroepoek 

Prijs per persoon         € 6,50 
 

Warme beenham 
Ambachtelijke beenham in honingmosterdsaus 

Witte kadetjes 
rauwkost 

Prijs per persoon         € 5,75 
 

Gehaktballen 
Hotpot met huisgemaakte gehaktballen 

Plakken oerbrood 
Huisgemaakte kruidenboter 

Mosterd en mayonaise 
Prijs per persoon         € 4,75 

 
 

Hapjes Buffet (walking dinner) 
Aardappelsalade met verse scharrelei en basilicum, 

Diverse stokbroodsoorten, huisgemaakte kruidenboter, gezouten boter en tapenade 
“Amuseland” bestaande uit diverse vleeshapjes, vishapjes, gevulde eieren en tapas 

Meloenvariatie met Ardennerham 
Vitello Tonnato (fricandeau met een saus van tonijn) 

*** 
Satévlees met pindasaus en gegarneerd met gebakken uitjes, 

Rolladeschotel met een licht romige champignonsaus 
Prijs per persoon:          €  15,75 


