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Hollandse feestborrel 

- 2 uur onbeperkt borrelen met pils van de tap, frisdrank, huiswijn en koffie/thee 

inclusief 4 rondes bittergarnituur & glühwein bij ontvangst. 

€ 15,- per persoon // incl. het complete aanbod speciaalbieren 18,50 per persoon. 

 

Smokey  feestborrel 

- 2 uur onbeperkt borrelen met pils van de tap, frisdrank, huiswijn en koffie/thee 

inclusief chickenwings en short ribs van de grill, puntzakje friet en glühwein bij ontvangst. 

€ 19,50 per persoon // incl. het complete aanbod speciaalbieren  23,- per persoon. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Wil je het jaar afsluiten met echt een knaller van een kerstborrel? Ga dan voor 

de Cozy Christmas Party, de ultieme verwennerij met heerlijk eten en live 

muziek. We starten met een glas bubbels, gevolgd door een parade aan lekkere 

gerechtjes. De muziek kiest u zelf: wordt het verzoeknummers roepen naar de 

dj, een relaxt jazzcombo of steeds iets harder meezingen met de Christmas 

classics van ons rockabillybandje? Tegen de tijd dat de chocolademousse met 

bourbonfudge op tafel komt, wordt er gedanst en geproost op weer een nieuw 

jaar met jullie bedrijf.  

 

• Ontvangst met een feestelijk glas bubbels • Onbeperkt drankjes gedurende 4 uur 

• Plateaus met diverse charcuterie en kazen • Brood & aioli 

• Chickenwings     • Short ribs 

• Garnalenkroketjes en groentekroketjes      • Puntzakje bio-friet met mayonaise 

• Chocolademousse met bourbonfudge  • Live muziek  
                                                                                                 ( Keuze uit DJ, rockabilly of jazzband) 
€ 60,- per persoon – vanaf 50 personen   
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Feestelijk  3 – gangen keuzemenu 

Voorgerechten: 

Hollandse garnalenkroketjes met citroen en crème fraîche 

of 

Klassieke carpaccio, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, mesclun en olijfolie 

of 

Quinoasalade: rode quinoa, gegrilde groenten, feta, basilicum en pompoenpitten 

*** 

Hoofdgerechten: 

Steak met kruidenboter, gegrilde groenten en krieltjes 

of 

Gegrilde portobello met groentecouscous, geserveerd met groene salade en 

huisgemaakte bio-friet 

of 

Bulgogi spareribs geserveerd met koolsalade, huisgemaakte friet  en mayonaise 

(supplement halve kreeft met barganottesaus, friet en gegrilde groenten  

+€ 9,50 p.p. // ook mogelijk als extra gang ) 

*** 

 

Desserts: 

Cheesecake met bosbessensaus 

of 

Chocolademousse met bourbon fudge en Oreo crumble 

Menuprijs € 31,- per persoon // Incl. witte wijn, rode wijn,  tafelwater, pils van de tap en 

koffie/ thee € 49,- per persoon. 

 

We bieden tevens diverse feestelijke buffetten vanaf 15,50 per persoon.  

(minimaal 20 personen)  
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