
arrangementen

Alle arrangementen zijn te reserveren vanaf  14:00 uur

High Tea  €26,50 

2,5 tot 3 uur onbeperkt genieten van 
onze Twisttea smaken, koffie of cappuccino.
4 Gangen
Bruchettas 
2 verschillende soepjes
3 kleine broodjes
Diverse gebakjes

High Wine   €42,50

2,5 uur genieten van 4 verschillende wijnen 
naar keuze en 4 gangen heerlijke hapjes

High Beer  €42,50

2,5 uur genieten van 4 verschillende speciaalbiertjes 
naar keuze en 4 gangen heerlijke hapjes

High Gin    €42,50

2,5 uur genieten van 3 verschillende gin tonics 
naar keuze en 4 gangen heerlijke hapjes

Baby Shower   €22,50 

2,5 uur genieten tijdens een gezellige babyshower. 
Wij zorgen voor de bijpassende versiering! 
Bruchetta’s 
2 verschillende soepjes
3 kleine broodjes
Roze of blauwe gebakjes



3 gangen keuze menu voor €24.50
Voorgerecht
Nacho con Pollo
Tortilla chips, cheddar, cajun chicken, pica de gallo, chilisaus, 
crème fraîche, ingelegde rode ui

Tomaten paprika soep
Paprika, tomaat, knoflook, chilli

Uien soep
Courgette, baslicicum

Bruchetta 
Brioche, tomaat, rodeui, basilicum, knoflook, 
Sriracha mayo

Hoofdgerechten
Brioche Burger
Brioche bun, 200 gram Black Angus burger, cheddar, bacon, 
Sriracha mayo, gefrituurde ui, ingelegde rode ui, pica de gallo, sla

Spicy Chicken Burger
Red bun, crunchy chicken, cheddar, Sriracha mayo, bacon, 
 jalapenos, pica de gallo, sla

Sate vd Haas
Varkenshaas spies, adjar, kroepoek, satésaus, gefrituurde ui, 
seroendeng

Gamba Pill Pill - Loaded Truffel Fries
9 Gambaś, knoflookolie, chili, rode ui, - Friet, truffelmayo, bacon 
crumble, grana padano, pittenmix, basilicumolie

Dessert
Kersen Monchou
Bastogne,kersen,monchou,merengue

Tiramisu
Lange vingers, mascarpone,cacao,koffie

White Chocolate Oreo Mousse
Witte chocolade mousse, oreo crunch, witte choco oreo

5 gangen Sharing Bites Menu €34.50
1e Gang
Bruchetta
Briochebrood, tomaat, rodeui, basilicum, knoflook, 
Sriracha mayo

2e Gang
Carpaccio
Rundercarpaccio, truffelmayo, pittenmix, grana padano, 
bacon crumble, basilicumolie, bieslook

Tonijn Tataki
Licht geschroeide tonijn, wakame, wasabimayo, soya, 
zeewierkroepoek

3e gang
Tomaten Paprika Soep
Paprika, tomaat, knoflook, chilli

uien Soep
Courgette, baslicicum

4e Gang
Gamba Pill Pill
Gambaś, knoflookolie, chili, rode ui

Ossenhaaspuntjes
Ossenhaas, knoflookolie, rode ui, 

Loaded Truffel Fries
Friet, truffelmayo, bacon crumble, grana padano, 
pittenmix, basilicumolie

5e Gang
Kersen Monchou
Bastogne,kersen,monchou,merengue

Tiramisu
Lange vingers, mascarpone,cacao,koffie

White Chocolate Oreo Mousse
Witte chocolade mousse, oreo crunch, 
witte choco oreo

Escape Diner  €29,50 p.p 
Samen met puzzelproeverij.nl hebben wij een escape 
diner gemaakt! Heerlijk dineren met ons 3 Gangen 
Keuze menu waarbij je met je gezelschap moet 
samenwerken om de raadsels op te lossen om de 
gerechten vrij te spelen. Je bent ongeveer drie uur aan 
het tafelen en hersenkrakers aan het oplossen!


