TAKE AWAY
BORRELPAKKET a

€ 28,50 P.P. PAKKET IS PER 2 PERSONEN TE BESTELLEN.

• Brood van Jordy’s met smeersels
• 4 verschillende kazen van de Kaashoeve
• 5 soorten charcuterie,
cécina de léon/ lomo/ salchichon/ chorizo/ Pata Negra
• Bruchetta’s
• Crudité, rauwe groenten in mierikswortelsaus en créme fraiche

BORRELPAKKET b

€ 37,50 P.P. PAKKET IS PER 2 PERSONEN TE BESTELLEN.

• Brood van Jordy’s met smeersels
• 4 verschillende kazen van de Kaashoeve
• 5 soorten charcuterie,
cécina de léon/ lomo/ salchichon/chorizo/ Pata Negra
• Bruchetta’s
• Crudité, rauwe groenten in mierikswortelsaus en créme fraiche
• Olijven en gerookte gezouten amandelen

BORRELPAKKET c

• Olijven en gerookte gezouten amandelen
• 2 Huisgemaakte Parmezaanse kaasstengels p.p.
• Keuze uit een fles Bodega Oliveda Cava,
Pazo das Tapias Godello (wit),
Bodegas Tritium Rioja (rood) per pakket
• Bezorging is gratis in Rotterdam

•
•
•
•

2 Normandische creuses p.p.
2 Huisgemaakte Parmezaanse Kaasstengels p.p.
Gerookte Noorse zalm 50 gram p.p.
Keuze uit een fles Bodega Oliveda Cava,
Pazo das Tapias Godello (wit),
Bodegas Tritium Rioja (rood) per pakket
• Bezorging is gratis in Rotterdam

€ 45 P.P.

• Brood van Jordy’s met smeersels
• 4 kazen van de Kaashoeve, Maroilles/ Tomme de Savoie,
Blauwe Geit uit delft, Truffelschapenkaas
• 5 soorten charcuterie,
cécina de léon/ lomo/ salchichon/ chorizo/ Pata Negra
• Bruchetta’s
• Crudité, rauwe groenten in mierikswortelsaus en créme fraiche
• Olijven en gerookte gezouten amandelen

•
•
•
•
•
•
•

2 Normandische creuses p.p.
2 Huisgemaakte Parmezaanse Kaasstengels p.p.
Gerookte Noorse zalm 50 gram p.p.
Blikje kleine sardines in olijfolie of tomatensaus
Toastje met eendenleverkrullen p.p.
Huisgemaakte gehaktballetjes in tomatensaus
Keuze uit een fles Bodega Oliveda Cava,
Pazo das Tapias Godello (wit), Bodegas Tritium Rioja (rood)

TEVENS KUNNEN ER BIJ AFHALEN WARME SNACKS VAN DE KAART BESTELD WORDEN.

supplementen

wijnen

Als supplement kunnen er bij de
bezorgpakketten ook toastjes met
eendenleverkrullen en oesters
besteld worden.

Mocht u een favoriete wijn van onze kaart willen drinken is dit mogelijk.
U heeft de mogelijkheid om alle wijnen van de kaart te bestellen met
50% KORTING op de kaartprijs.

TOASTJE MET
EENDENLEVERKRULLEN
à € 4,50 per stuk
OESTERS GEOPEND
à € 3,00 per stuk
6 OESTERS
€ 16,50

bezorging en afhalen
Bestellingen om thuis te laten bezorgen dienen voor 16.00 uur gedaan te
worden. Bestellen kan via WhatsApp op telefoonnummer 06-52 37 33 67
U krijgt dan een Tikkie van ons met een betaalverzoek, daarna zullen wij de
bestelling bij u thuisbezorgen.
Bezorging vind plaats tussen 17.00 uur en 19.00 uur. In Rotterdam is dit
gratis, buiten Rotterdam zullen wij in overleg met u een meerprijs in
rekening brengen. Afhalen kan zonder bestelling van 16.00 uur tot 19.00 uur
van donderdag t/m zondag.

