
De Kerst ligt op de planken!
Onze borrelplank is al bijna 12 jaar een feestje op uw tafel. We hebben een basisborrelplank 

met een selectie van onze mooiste droge hammetjes en de fijnste worst- en kaassoorten, 
olijven, crackers, nootjes, aïoli en tapenade voor € 11,50 p.p. U kunt deze borrelplank nu nog 

makkelijker uitbreiden met zowel koude als warme gerechten. Zo blijft u uw gasten verrassen!

Naam:

Telefoonnummer: Totaal: Betaald: ja / nee

Afhaaldatum en tijd:

Borrelplank De Bakker + € 3,50 p.p.
Kruidenfocaccia uit de steenoven of ons  
Waterlands plukbrood, tapenade en olijfolie

Borrelplank Toscane + € 6,50 p.p.
Carpaccio met pesto, vitello tonnato,en  
bresaola lekker royaal op een plankje ernaast

Borrelplank Porto + € 7,00 p.p.  
Roerei met gerookte zalm en sjalot,  
chorizo van de tafelgrill, empanada el pastor

Borrelplank Madrid + € 6,50 p.p.
Albondigas met pittige tomatensaus, pollo con aglio,
Jamón Ibérico en patatas bravas met pimenton mayo
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Vooraf
Lolly van geitenkaas perzik en 
gember, grillworst van eend  
met truffeljus, roti rolletjes,  
brood en boerenboter
Losse prijs € 14,50 p.p.

Keuze hoofdgerechten
Crispy bloemkooldrumsticks met 
notendip, paddestoelenbeignets, 
kaasmuffin met palmkool
Losse prijs  € 17,50 p.p.

Borrelplank Florence + € 4,50 p.p.
Quiche, salade verte, fromage blanc met jam

Borrelplank Gouda + € 8,00 p.p.
Verse kaasfondue, volmaakte groente, 
tafelzuur en tortilla chips

Borrelplank Kerst + € 12,50 p.p.
Lolly van geitenkaas perzik en gember, grillworst van  
eend met truffeljus, herderssoep met wildbonbons  
en appel, garnalenkoekjes, vissalade, roti rolletjes

Borrelplank Zoet + € 6,50 p.p.
Zoete verleidingen in een jasje van  
De Keuken In, no worries dus!

KERSTMENU TO GO! € 39,50 p.p.

Kerstmenu to go verkrijgbaar van 19 t/m 26-12 Laatste besteldag: 20-12. Laatste ophaaldag: 25-12 (11:00 - 15:00 uur)

Triffle van drie soorten vis,  
gerookte biet, wortel gnocchi, 
knapperige parmezaanwafel 
Losse prijs  € 17,50 p.p.

Wilderunderrollade, hete  
bliksem, flensje van 
gekarameliseerde u en  
aardappel, specerijenjus
Losse prijs  € 17,50 p.p.

Dessert parade!
Stroopwafel panna cotta,  
pumpkin spice koffie mousse, 
flensjestaart Liquor 43
Losse prijs  € 11,50 p.p.

Extra: herderssoep met wild 
bonbons  € 4,50 p.p.

Extra: selectie kazen met 
toast en chutney  € 9,50 p.p.

Wilt u een geheel kerstmenu bestellen? Geef hiernaast het aantal aan. 
Indien u los wilt bestellen, vermeld dan hieronder per gerecht het aantal.

Bovenstaande borrelplanken kunt u de hele maand december bij ons bestellen. Dus ook buiten de feestdagen om.


