
WIJNEN
Onze huiswijn uit Spanje,  
rood, wit of rosé € 6,50

Ciu Ciu, biologische borrelwijn  
uit Italië, rood of wit € 9,99

Bestseller Kret
Pinot grigio uit Italië € 11,99
Sla om voor meer wijnen of kom 
langs voor uitgebreid wijnadvies.                

KERST OP DE PLANKEN

EN NOG VEEL MEER LEKKERNIJEN!

Al meer dan twaalf jaar verzorgen we de feestdagen en dit jaar is dat niet anders! Bestel nu 
weer onze overheerlijke borrelplanken (vanaf twee personen te bestellen). We hebben een 

basis borrelplank die is uit te breiden met diverse thema’s. We zetten ze op een rijtje.

Naam:

Telefoonnummer: Totaal: Betaald: ja / nee

Afhaaldatum en tijd:

BASIS BORRELPLANK  € 12,50 p.p.
Onze mooiste droge hammen, worst- en kaassoorten, 
olijven, crackers, nootjes, aïoli en tapenade 

BORRELPLANK MADRID + € 7,50 p.p.
Basis borrelplank + albondigas met pittige  
tomatensaus, pollo con aglio, Jamón Ibérico en  
patatas bravas met pimenton mayo

BORRELPLANK PORTO + € 8,00 p.p.  
Basis borrelplank + roerei met gerookte zalm en  
sjalot, chorizo van de tafelgrill, empanada el pastor
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BROOD, SOEP & QUICHE
Foccacia  
Vers uit de steenoven € 5,99

Breekbrood  
Waterlands Weelde € 3,95               

Soep vanaf 0,5 liter € 3,95

Quiche carnivoor € 9,95

Vegetarische quiche € 8,95

BORRELPLANK TOSCANE + € 7,50 p.p.
Basis borrelplank + carpaccio met pesto en  
bresaola lekker royaal op een plankje ‘on the side’

BORRELPLANK ZOET + € 7,50 p.p.
Basis borrelplank + zoete verleidingen in  
een jasje van De Keuken In, als dessert dus!

BORRELPLANK XTRA WILD  € 8,50 p.p.
Lekker als voorafje bij een stoofgerecht  
(zie andere zijde van deze flyer). Met zwijn pastrami,  
gevogelte paté en rouleaux van gerookte eend  

PLAATS JE BESTELLING!  Laatste besteldag 20 december. Laatste ophaaldag: 25 december (11:00 - 15:00 uur)

KAASFONDUE
Self made € 5,99

Kant-en-klaar          
Alleen warm maken € 9,50

Compleet                
Groentes, champignons,  
balletjes, aardappeltjes,  
nacho’s, ham, salami en 
nog veel meer lekkers € 17,50



MOUSSEREND
Domein Holset, Dot
Hollandse bubbel uit Limburg € 25,99

Delamotte Champagne
Klassieke champagne, mooi in balans € 39,95

WIT
L’Expression Chardonnay
Deels houtgelagerd, zachte toastsmaak €   9,99

Valminõr Albarinô
Perfect voor vis, schaal- en schelpdieren € 14,99

Hãhã Sauvignon Blanc
Frisse smaakvolle wijn met fijne zuren € 15,99

Domaine de Grangeneuve Viognier ‘V’
Krachtige wijn, goed in combinatie  
met pittige of zwaardere gerechten € 19,99

ROOD
L’Expression Syrah
Vol rijp fruit en een tikkeltje spicy € 9,99

Paolo Leo Negroamaro - Primitivo Appasimento
Vol enzwoel van smaak, boordevol  
zondoorstoofde smaken € 14,99

Ebano 6 Ribera del Duero
Vol en rijke geur, mooie zwarte fruittonen 
en een hint van vanille € 14,99

Vaona ‘Valpolicella Superiore’
Intens robijnrood, gebalanceerde smaak,  
dicht omhullend en elegante tannines € 18,99

La Bastide Saint Dominique Côtes du Rhône
Rijke neus met veel rood fruit (rijpe kersen  
en aardbeien) met goede balans € 19,95

ROSE
Bossotti Rifletti Rosato
Blend van nebbiolo en barbera, lichtkruidig. 
Perfect voorbij de maaltijd € 13,99

Stoven is een eeuwenoude kooktechniek die al werd 
toegepast door de Grieken en de Romeinen. Zij namen 
er - net als wij - enkele uren de tijd voor. Speciaal voor 

komende feestdagen maakt De Keuken In drie heerlijke 
stoofgerechten. Deze zijn te bestellen vanaf twee of 
meer personen. Ideaal voor grotere gezelschappen!  

De prijzen zijn per persoon.

STOVERIJ VAN GROENTE
Een volle stoof van bospaddenstoelen,  
peen, prei, knolselderij en 
eekhoorntjesbrood. € 15,50

STOVERIJ VAN MELKRUND
Een zalige runderstoof met rode ui, 
zoete aardappel, palmkool en diverse 
specerijen € 16,50

STOVERIJ VAN HERT
Een stevige stoof van wild zwijn,  
Zaans bockbier, koolraap, appel en  
kikkererwten. Hartverwarmend! € 17,50

BIJGERECHTEN
Huisgemaakte aardappel strudel p.p. € 2,95

Breekbrood Waterlands Weelde € 3,95

Kruis in de vakjes het aantal aan. Vul aan de voorzijde 
dit bestelformulier je naam, telefoonnummer en 
afhaaldatum in en geef het aan een van onze 
medewerkers. Wij zullen je bestelling op tijd gereed 
hebben. Fijne feestdagen!

Team De Keuken In.
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NOG MEER WIJNEN! DE KEUKEN IN

STOVERIJ


