MENU
KAART

socials | @plank.noordkade

WELKOM!
Schuif gezellig aan in onze Bistro en geniet samen van de mooie gerechtjes
die we met liefde en passie voor jullie bereid hebben. Hippe bites & all-time
favourites met een trendy twist. Op elk moment van de dag: van ontbijtof borrelplank tot lunch en diner. Stuk voor stuk unieke producten: verse
(lokale) ingrediënten en verfijnde smaken om (h)eerlijk samen te delen.
Betoverd door onze proeverijen?
Neem wat lekkers mee uit de traiteur of bestel een borrelbox voor thuis.

ZOETIGHEDEN
Wisselend gebak						3,95
Pavlova | met slagroom en vers fruit			

3,50

Oreo mousse							3,50
Pecannoten | gezoet | lekker voor bij de koffie		

3,50

KEUZE VAN DE CHEF

ONTBIJT PLANK

ONTBIJTEN
BIJ PLANK

6,50

Yoghurt | 2 crostini’s small | verse jus

Yoghurt Bowl | fruitpuree | vers fruit | huisgemaakte granola		

5,75

Bananenpancakes | pecan noten | ahornsiroop				

5,75

Bagel Wentelteefje | seizoensfruit					

6,50

LUNCHEN BIJ PLANK | tot 17.00 uur
SOEPEN 									SMALL LARGE
Preisoep | met crostini van oude kaas uit de traiteur 			3,50

5,50

Soep van de dag								3,50

5,50

CROSTINI'S								SMALL LARGE
Tonijn salade

							

2,80

6,50

Spinaziespread								2,80

6,50

Burrata | prosciutto | vijgen							2,80

6,50

					2,80

6,50

Geitenkaas | mangochutney

2,80

6,50

Coppa di parma | roomkaas | olijf						2,80

6,50

Brie | walnoot | honing							2,80

6,50

Roomkaas | doperwt | spekjes						2,80

6,50

Oude kaas (Graeff van Blesckens) | appelstroop				2,80

6,50

Gerookte zalm | krokante kappertjes

			

SALADES									SMALL LARGE
Salade van de dag								6,50

12,00

Caprese									6,50

12,00

KEUZE VAN DE CHEF

LUNCH PLANK

		
14,75
Soep | 3 crostini’s small | brood | kroketje | dessert
		

KEUZE VAN DE CHEF

SHARED DINING | vanaf 17.00 uur

AVOND PLANK
2 soepjes | brood
2 crostini’s | 2 warme
gerechtjes | gegrilde
groenten | ovenaardappels

LEKKER OM MEE TE BEGINNEN
Gemarineerde olijven					 2,95
Oester Fine de Claire | sojaparels | Furikake		

35,-

3,00

Brood op de plank | zeezoutboter				 3,50
Knoflook-rozemarijn brood 				

4,50

Charcuterie plank | 2 verschillende soorten hammen

9,95

SOEPEN 								SMALL LARGE
Preisoep | met crostini van oude kaas uit de traiteur 		

3,50

5,50

Soep van de dag							3,50

5,50

CROSTINI'S							SMALL
Tonijn salade

						

2,80

Spinaziespread							2,80
Burrata | prosciutto | vijgen						2,80
Geitenkaas | mangochutney					2,80
Gerookte zalm | krokante kappertjes				2,80
Coppa di parma | roomkaas | olijf					2,80
Brie | walnoot | honing						2,80
Roomkaas | doperwt | spekjes					2,80
Oude kaas (Graeff van Blesckens) | appelstroop			

2,80

KOUDE GERECHTEN
Tartaar van rund | Parmezaan | truffel | bietenmayonaise

6,75

Tonijn tataki | wasabimayonaise | Furikake			6,75
Caprese | tomaat | burrata | krokante basilicum			6,50

WARME GERECHTEN
VLEES
Ossenhaas | met truffel en paddestoelen				9,50
Poussin (piepkuiken) | met rozemarijn en knoflook

9,50

(2 personen)

F

K
WARME GERECHTEN
VIS
Gamba’s | peterselie | knoflook (4 stuks) 				9,50
Zalm | gemarineerd in Gimber						8,95

VEGA
Quiche provinciaal | met kaas uit de traiteur

			5,25

Kaasfondue | met diverse groenten					8,75

SALADES								SMALL LARGE
Salade van de dag							6,50

12,00

Caprese								6,50

12,00

GROENTEN
Ovenaardappels | rozemarijn | knoflook					2,95
Gegrilde seizoensgroenten						4,50

BORREL
Kroketjes van oude kaas | truffelmayonaise | 8 stuks

7,50

Garnalen kroketjes | aïoli | 8 stuks 			

8,50

Chorizo kroketjes | sriracha mayonaise | 8 stuks

7,50

Bitterballen | mosterd mayonaise | 8 stuks 		

7,50

Borrelmix | 8 stuks 						 8,00
Amandelen | met Provençaalse kruiden			

3,00

Amandelen | met zeezout 				 3,00

Met kazen en vleeswaren
uit de traiteur

VRIJMIBO

		
Elke vrijdag 1 borrelplank voor 2 personen,
2 tap biertjes of 2 glazen huiswijn voor
		

JEROENS
SAMENGESTELDE
PLANK

20,-

8,50 p.p.
vanaf 2 personen
te bestellen

TRAITEUR
Binnenkort een borrel of feestje? Thuis verder genieten?
Beleef Plank bij je thuis en bestel een (borrel)box!
Wij stellen hem speciaal voor jou samen.

Small (2 personen)			25,Medium (4 personen)			45,Large (8 personen)			90,-

NOTEN

Gezouten | Gekruid | Pecannoten

KAZEN

Diverse kazen uit de traiteur zijn los te koop

TAKEAWAY BROODJES
VLEESCHWAAR

Worsten
Diverse hammen

HOUTEN PLANKEN

Gemaakt door mensen met
een verstandelijke beperking

CADEAUTJES

Giftcards
Cadeaupakketten
Losse unieke producten

BELEEF HET PLANKGEVOEL BIJ JE THUIS!
Kom gezellig langs in onze traiteur en laat je verleiden door de unieke
smaken van onze bijzondere producten. Dat ene stuk kaas, die heerlijke
gerookte ham, dat lekkere worstje uit Frankrijk of een van onze borrelbites
waar je ’s nachts voor je bed uit zou komen. Lokale toppers en buitenlandse
lekkernijen waar we je heel graag meer over vertellen. Want wij zijn dol op
goeie verhalen. Daarom maken wij borrelplanken met een verhaal. Om jezelf
en je lief mee te verwennen tijdens jullie Netflixavond. Om je vrienden mee
te imponeren tijdens een gezellige borrel of gewoon, als je iets (of niets) te
vieren hebt. Wij stellen boxen samen voor twee, vier of acht personen. Iedere
keer weer verrassend anders. Met ingrediënten waar jij versteld van zult
staan of die je herkent omdat je ze al eens geproefd hebt in onze bistro.

BESTEL EEN VAN ONZE
BETOVERENDE BOXEN
En het goede nieuws? Je hoeft er niet eens je bed voor uit! Je kunt onze toffe
ontbijt- lunch- en borrelboxen afhalen bij ons in de traiteur óf wij brengen ze
bij jou thuis. Bestel je voor de eerste keer een borrelbox? Bestel dan je eigen
houten plank erbij (in maat s, m of l). Ze zijn met liefde gemaakt door
mensen met een verstandelijke beperking.

socials | @plank.noordkade
website | plankonline.nl
email | info@traiteurplank.nl

		

DRANKEN

Koffie						
2,50
Cappuccino					
3,00
2,50 | 3,25
Espresso | enkel | dubbel		
Latte macchiato				
3,50
Thee						 2,65
Verse muntthee				
3,00
Verse Gimberthee				
3,00
Warme chocomel | zonder slagroom		
3,50
Slagroom					
0,75
Irish Coffee					
6,30
Extra tiny Tony’s Chocolonely		
0,50
Koffie’s zijn cafeine en lactose vrij te bestellen

ALCOHOLVRIJE
COCKTAIL?

COCKTAILS

Vraag naar de
mogelijkheden

Hierbas de las Dunas
Nederlandse Duinkruiden Likeur		

9,50

Bongiorno Limoncello			

8,50

Fever-Tree Clementine & Cinnamon Tonic
Clementine, sinaasappel

Fever-Tree Mediterranean Tonic
citroen | rozemarijn

WIJN

Hermit | Dutch Coastal Gin		

Fever-Tree Mediterranean Tonic
grapefruit | zeekraal

10,50

GLAS | FLES

WIT
Chardonnay | Two grapes Luc Pirlet
Viognier | Prestige Viognier Luc Pirlet

4,50 | 22,50
5,75 | 25,00

Bombay Saphhire			

8,50

ROOD
Cabernet Sauvignon-Merlot
Garnacha-Syrah-Tempranillo
				
ROSE
Luna De Ana Rosado | Vinotage

4,50 | 22,50
4,90 | 23,50
5,75 | 25,00

BUBBELS
Louis Vernier Cava Brut

9,95 | fles		

				

(2 glazen)

PORT
Kopke Ruby				

3,40 | glas

KOUDE DRANKEN
Koude chocomel 				
3,00
Ranja						 1,60
FRISDRANKEN
Uitgebreid assortiment v.a.

MINERAAL WATER		
Fles water bruis of plat		

		

2,65

KLEIN | GROOT

SAP
Appelsap troebel				
Verse jus d’orange			

2,50 | 4,95
2,90
3,95 | 4,75

SMOOTHIES 					
Aardbei mango | bosbessen			
4,95
> ook lekker met yoghurt + 0,85

Fever-Tree Mediterranean (kruidig) | limoen

BIEREN
PILS
Brand					

v.a 2,65

KRACHTIG & BLOND
Affligem blond				
3,75
Affligem Tripel				
3,95
Lagunitas IPA					4,75
RIJK EN DONKER
Affligem dubbel				

3,75

FRUITIG & FRIS
Brand Weizen				3,75
Mort subite kriek lambic			
4,35
Mort subite witte lambic			
4,35
VERRASSINGSBIER			
Van onze buren

dagprijs

0% BIEREN
Heineken 0.0%				3,75
Amstel radler 0.0%				3,75
Brand Weizen 0.0%				3,75
Affligem Blond 0.0%				
3,75

