
lees verder op de achterzijde voor nog meer lekkers...

WELKOM!
Samen genieten en een heerlijk vakantiegevoel beleven: dat kan bij onze buitenbar! 

Kom in zomerse sferen met mooie gerechtjes die we met liefde en passie voor jullie bereid 
hebben. Hippe bites (deels geïnspireerd op zonnige vakantielanden), zomerse drankjes 

en natuurlijk onze welbekende borrelplank. Stuk voor stuk unieke producten met 
verfijnde smaken om (h)eerlijk samen te delen. 

Open van donderdag tot en met zondag vanaf 11.30uur

buiten
bar

PLANK

LUNCHPLANK    14.95
Soep, 3 crostinis, kroket en dessert

AVONDPLANK    22.50
Soep met brood | 2 crostini’s 
2 warme gerechtjes keuze van de chef | frietjes  

CHARCUTERIE PLANK  8.-
Diverse hammen en worstjes       
    

DONDERDAG | Oesteravond | 2,- per oester
VRIJDAG | Alle cocktails voor 6,95
ZATERDAG | Bier tasting in samenwerking met HELLO bier | 42,50 (2 personen)
ZONDAG | Lazy Sunday borrel plank met Plank spel voor 19,50

KEUZE VAN JEROEN

BORRELPLANK
Met kazen en vleeswaren 

uit de traiteur

19.50



volg ons op onze socials @plank.noordkade!

BITES
Soep van de dag | met kruidenboter en aïoli | 3,5 / 6,-
Stokbrood | met kruidenboter en aïoli | 5,75

Plank borrelbrood 
Luscicous loaf met bijpassende dip
Keuze uit: Chorizo, geitenkaas, courgette-pesto, 
mozzarella, vijg, gorgonzola | 8,25
Humus | met blauwe bessen en munt | 5,95
3 crostini | keuze uit vis, vlees of vegatarisch of mix | 8,-
Olijven, vers gebrande noten, truffelchips en kaasvlinders | 8,25
Nacho’s | uit de oven | met crème fraiche, gesmolten kaas en tomatensaus | 7,25
Vis tapas | tonijn, inktvis, coquilles en mosselen | 8,25
Oesters | 3 stuks | Plank-style met soya parels | 8,-
Gehaktballetjes | in tomatensaus | 5 stuks | 8,75
Garnalen | in knoflook en met spaans peper | 6 stuks | 8,75
Kip spies | teriyaki style | 3 stuks | 8,25
Gefrituurde inktvisjes | mini calamaris | 7,50
Geitenkaas salade | met heerlijk seizoensfruit | 12,95
Kip teriyaki stijl salade | met lente ui, komkommer en amandelen | 3,95
Avocado wings | wrap met krokante avocado | pittige saus van potje genieten | 7,50
Pieperz friet | de lekkerste van het zuiden | 4,-

DESSERTS | 4.25
Cheese cake | vers fruit | munt 
Oreo mousse dessert 
Kaas dessert met 4 soorten kaas | 10,-  

DONDERDAG | Oesteravond | 2,- per oester
VRIJDAG | Alle cocktails voor 6,95
ZATERDAG | Bier tasting in samenwerking met HELLO bier | 42,50 (2 personen)
ZONDAG | Lazy Sunday borrel plank met Plank spel voor 19,50


