Borreltoppers

Grand Café Van Ruysdael leent zich uitstekend voor een gezellige borrel, receptie, verjaardag of andere
gelegenheid voor gezelschappen van klein tot (heel) groot. Hieronder treft u informatie inzake onze hapjes.
Uiteraard zijn er nog veel andere mogelijkheden. Laat ons weten wat uw wensen zijn!
Hapjesarrangement mogelijk vanaf 10 personen.

HAPJES ARRANGEMENT

HAPJES ARRANGEMENT

HAPJES ARRANGEMENT

HEEMSKERK

VAN RUYSDAEL

DE LUXE

1 ronde met koude hapjes
2 rondes met warme hapjes

1 ronde met koude hapjes
2 rondes met warme hapjes
1 ronde met yaki tori spiesjes

1 ronde met koude hapjes
2 rondes met warme hapjes
2 rondes met luxe hapjes

nootjes & olijfjes op tafel

nootjes & olijfjes op tafel

3,50 p.p.

nootjes & olijfjes op tafel

5,00 p.p.

6,50 p.p.

* Het is ook mogelijk om losse hapjes te bestellen. Onze medewerkers informeren u graag!

☞

HEERLIJK GEBAK
We hebben altijd heerlijk gebak in huis, waaronder onze befaamde appeltaart.
Wanneer u van een groter assortiment gebak wilt genieten,
kunnen we dat uiteraard voor u verzorgen.		
v.a. 3,50 per stuk

WANNEER U UITGEBREIDER WILT GENIETEN

Van Ruysdael variatie proeverij van diverse voorgerechten (min. 2 pers., prijs p.p.)
12,00
Portie friet (met mayonaise)
3,50
Portie mini friet
1,50
Portie dinersaté kip of varkenshaas gebakken uitjes, kroepoek, kokos, friet en salade17,50
Satéschotel (vanaf 20 stokjes) kip of varkenshaassaté met stokbrood (prijs per stokje)
5,00 per stokje

RUYSDAEL BORRELGARNITUUR
met * gemarkeerde hapjes tot 22.00 uur te bestellen

Plankje brood (v) met huisgemaakte kruidenboter en tapenade4,50
Olijven (v) gemarineerd, groene & zwarte
3,00
Portie kaas		
5,50
Portie vlammetjes (8 stuks)
5,50
Portie frikandelletjes (8 stuks)
5,50
Crispy gamba’s (8 stuks)
6,50
Bieterballen (v) (6 stuks) bitterbal gevuld met rode biet, lekker met truffelmayonaise
8,50
Bruschetta’s * knoflookbrood, olijfolie, verse basilicum, trostomaat, mozzarella, serranoham7,50
Spaans plankje serranoham, Iberico chorizo, fuet, brood, aïoli, olijven, Manchego kaas9,00
Nachos (v) tortillachips met crème fraîche en guacamole
5,50
Kaasstengels (8 stuks)
6,50
Amsterdamse bitterballen (10 stuks)8,50
Nachos cheese (v) * tortillachips uit de oven met jalopeños, gesmolten kaas en guacamole
8,50
Kaasstengels / bitterballen (10 stuks)
8,00
Warm borrelgarnituur (16 stuks)11,50
Duivelse sizzling garnalen * gamba’s, gebakken in knoflookolie met Spaanse pepers
10,50
Ruysdael Borrelplank kaas, bitterballen, serranoham, brood, aïoli, olijven, tortilla chips12,50

WWW.GRANDCAFEVANRUYSDAEL.NL

