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Dranken 
Koffie, cappuccino, espresso, thee         € 2,20 

Frisdranken, vruchtensappen         € 2,50 

Huiswijn – rood/wit/rosé          € 3,75 

Port, Sherry            € 3,75 

Prosecco            € 4,75 

Bier, maltbier            € 2,75 

Hollands gedistilleerd          € 3,25 

Buitenlands gedistilleerd         vanaf € 4,50 

 

 

Zoet arrangement 
Cake             € 1,50 

Cake assorti (cake, marmercake)         € 1,50 

Notenkoek, Kruidkoek, Oude Wijvenkoek, Gemberkoek, Groninger Sukadekoek   € 1,50 

Gevulde koek            € 1,95 

Stroopwafel            € 1,75 

Luxe koeken assorti           vanaf € 1,95  

Roomboter koekjes            € 0,65 

Slagroomsoesje (mini)          € 0,95 

Gebak (slagroom, kwark, gesorteerd)        € 3,25 

Spekkoek            € 1,45 

Bonbon            € 1,25 

Petit fours (mini gebakje: slagroom of marsepein)       € 2,35 

 

Broodjes 
Kadetje wit/bruin gemengd ham/haas        € 2,75 

Mini kadetje wit/bruin gemengd ham/kaas        € 2,40 

Krentenbol met roomboter          € 2,25 

Luxe broodjes assorti hard/zacht met diverse soorten beleg (vlees, vis, vega)   € 3,95 

Mini luxe broodjes assorti hard/zacht met diverse soorten beleg (vlees, vis, vega)  € 3,40 

Sandwiches (groot) assorti wit/bruin met diverse soorten beleg (vlees, vis, vega)   € 3,60 

Sandwiches (mini) assorti wit/bruin met diverse soorten beleg     € 2,25 

Wraps (vlees, vis, vega)          € 3,25 

Wraps (éénhaps)           € 2,25 

Broodje kroket           € 3,75 

Saucijzenbroodje, kaasbroodje         € 2,95 

Echt Brabants Worstenbroodje         € 3,25 

Saucijzenbroodje, kaasbroodje, éénhaps        € 1,95 

Echt Brabants Worstenbroodje, éénhaps        € 2,25 

Luxe beleg, bijvoorbeeld: zalm, brie, gezond, mozarella/tomaat, rookvlees/ei,  

kip/mango chutney, filet americain.  
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Soep 
Soep met stokbrood en kruidenboter        € 4,95 

Soep (tomaat, mosterd, groente, champignon, kip, pompoen)     € 4,05 

 
Borrelgarnituur 
Bitterballen            € 0,95 

Bitterballen vega (oesterzwam, Old Amsterdam)       € 0,95 

Bittergarnituur gemengd (wisselend assortiment)       € 0,95 

Kaas/Worst           p.p. € 1,35  

Nootjesmix           p.p. € 0,95 

Gemarineerde olijven          p.p. € 0,95 

Hapjesassortiment          p.st. € 1,75 

Assorti hapjes (koud), wisselend assortiment, onder andere:, belegde stokbroodjes, gehaktballetjes, 

olijven, kaas, worst, gevuld ei, wraps, garnalen.  

 
Arrangementen 
 

Broodbuffet uitgebreid        p.p.  € 15,25 

Gevarieerd aanbod van onder andere luxe belegde harde en zachte broodjes, 

sandwiches, wraps, geserveerd met jus d’orange, melk, karnemelk, koffie, thee. 

 

High tea          p.p.  € 13,75 

Vanaf 15 personen 

Een ruime combinatie van hartige en zoete hapjes met koffie en/of thee   

 

Ommelander koffie         p.p.  € 8,25 

Koffie of thee en een etagère met diverse zoete lekkernijen . 

 

Tapas           p.p.  € 6,95 

Gevarieerde luxe Spaanse en Italiaanse tapashapjes (warm en koud) inclusief breekbrood en Aioli.  

 

Ommelander borrelplank        p.p.  € 4,50 

Kaas, worst, zoutjes, bitterbal (2 stuks). 

    

Andere wensen 
Heeft u andere wensen? Neemt u dan gerust contact met ons op. In overleg is er veel mogelijk.   

Het is uiteraard mogelijk om vegetarische/veganistische varianten van ons assortiment te bestellen.  

Speciale wensen rond allergenen of diëten vernemen wij graag. 

Op basis van de HACCP voorwaarden die wij moeten hanteren, is het niet toegestaan om zelf 

voedsel mee te nemen en/of te nuttigen.  

 


