
socials | @plank.noordkade

MENU
KAART



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 ontbijt- 
of 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.

WELKOM!

ZOETIGHEDEN
Wisselend gebak | gebak van van Leur  3,95
Overige zoetigheden vind je bij desserts

Crostini XL BLT | bacon | sla | tomaat      6,95  

Crostini XL Egg benedict | bacon | sla | tomaat | ei     8,95  

Yoghurt bowl | vers fruit | granola       5,95  

Crostini mix (3) ontbijt style       8
variatie van vis, vlees en vegetarisch

ONTBIJTEN BIJ PLANK | (tot 11.55 uur te bestellen)

ONTBIJT PLANK (tot 11:55 uur te bestellen)         9,95
BLT crostini XL | yoghurt bowl

          

BORREL PLANKEN
BORREL-PLANK   Brood | 2 verschillende kazen | hammetje |  21,5
   worst | noten | olijven | kroketjes | dipper  

BIER-PLANK        Brood | 4 bitterballen | nacho’s | oude kaas |  18,5
         noten | worst | tafelzuur

BISTRO TOPPERS!

TIP VAN JEROEN

PASTEL DE NATA
met een espresso

5,60

WIST JE DAT?
Vrijdag: 2x tap bier of 2 huiswijn wit 

of rood met bitterballen | 15,-
#vrijmibo 

#plankdeal

DINSDAG T/M VRIJDAG
tot 11 uur: koffie, thee of 

cappuccino met gebak van 
van Leur voor | 5,75

#plankdeal

LUNCH PLANKEN             14,95
JEROEN  Soepje | 3 luxe crostini’s | dessert   

STEPHANIE  Soepje | wrap | salade van de dag | dessert 

THIJMEN   Soepje | bitterballen (3) | stokbroodje | dessert  9,95 
        (kids tot 12 jaar)

AVOND PLANKEN         22,95
JEROEN  Soep | 2 crostini’s | 2 warme gerechtjes | aardappel wedges  

STEPHANIE  Soep | 2 crostini’s | 1 warm gerechtje | salade | aardappel wedges

THIJMEN   Soep | stokbroodje | bakje groente |   12,50
   gehaktballetjes | aardappel wedges 
   (kids tot 12 jaar) 

          



ALL DAY BITES |  gehele dag te bestellen voor lunch en diner

Brood plank | olijfolie | zeezout        6

Brood plank warm | knoflookolie met rozemarijn | aioli   6,95

Soep van de dag (vraag naar de soep) | brood     3,95 | 6

3x Crostini | (mix van vis, vlees en vegetarisch)     8

2x Crostini XXL vis en vlees | (wilt u vegetarisch geef het aan)  11,75

Salade huisgerookte zalm        9,95

Salade van de dag | dagelijks wisselend       9,95

Carpaccio salade          9,95

Ossenhaas puntjes | knoflookboter       8,95

Albondigas | gehaktballetjes in tomatensaus      8,75

Kalfswangentjes | port saus       9,75

Gamba’s | 3 stuks | knoflookolie       8,95

Zalm | soja parels | furikake        8,95

Vis tapas | keuze uit: inktvis, mosselen of coquilles    8,5
uit een blikje geserveerde Franse delicatesse

Inktvisjes | de lekkerste uit de omgeving | Gin mayo    8
Het gevoel dat je op vakantie bent

Gebakken eend | pancake | hoisin | bosui | komkommer | wortel | koriander  9,75

Wrap met jackfruit | sla | krokante ui | bosui | tomaat | komkommer  8,5

Kaasfondue (potje) | huisgemaakte kaasfondue | recept van Jeroen | brood 8

Nachos | kaas | tomatensalsa | crème fraîche       7,95

Nachos special | jackfruit | kaas | jalapeño | crème fraîche    9,95

Aardappel wedges | truffel-mayonaise      4

Avocado wedges | krokant gefrituurde avocado partjes    7,5

Red curry bitterbal | 6 stuks | pittige mayo      8

Gerookte eend bitterbal | 6 stuks | hoisin saus      8

Chorizo kroketjes | 8 stuks | pittige mayo     8 

Gamba kroketjes | 8 stuks | aioli       8

Bitterballen | 8 stuks | mosterd       8

Borrelmix | 8 stuks | aioli        8,5

DESSERTS

Oreo mouse  een heerlijk en verrassend dessert    4,25

Pastel da nata  een heerlijk portugees pudding hapje uit Lissabon  2,95   

Pavlova  meringue | fruit | slagroom      4,5

Ben&Jerry’s ijs  cookie dough       4,5

Kaasplank   4 soorten kaas | dipper | Kletzenbrood   12,5

WEEKPLANNER
DINSDAG & WOENSDAG | Lunchplank     12,5
DONDERDAG | Food & film en theatermenu      22,5
VRIJDAG | Cocktailavond                                6,95
ZATERDAG | 2 Speciaalbieren van Job en een bier-plank              25
ZONDAG | Lazy Sunday met een leuk plank spel | borrelplank  19,5
          

WIST JE DAT?
Wij een samenwerking hebben met 
Noordkade uitjes! Dus voor of na je 
bezoek aan Noordkade uitjes kan je 

bij ons terecht voor een heerlijke 
lunch, borrel of diner!

#noordkadeuitjes

WIST JE DAT?
Wij de koffie serveren van 

Noordcoffee roasters 
gevestigd op de noordkade 

#versgebrand
#koffie

PROEVERIJ
DESSERT

9,95



NOTEN
Wekelijks vers gebrand 

KAZEN
Wekelijks verrassend en vers 

VLEESCHWAAR

WIJNEN

HOUTEN PLANKEN

CADEAUTJES
Giftcards
Cadeaupakketten
Losse unieke producten

BELEEF HET PLANK-
GEVOEL 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

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.

> 
éé

n 
ex

tr
a 

pe
rs

oo
n 

12
,5

WIST JE DAT?
Wij ook graag meedenken met 

relatiegeschenken en kerstpakketten?
#loopgerustbinnen

WIST JE DAT?
Wij ook eigen wijnen 

importeren? Deze zijn
te verkrijgen in de traiteur. 

#bulgarije #horsevalley 
#rigidelm

BORRELBOX
2 personen

27,5

S
BORRELBOX

8 personen

 90,-

L
BORRELBOX

4 personen

  50,-

M



DRANKEN
Koffie          2,75
Koffie verkeerd         3
Cappuccino         3
Espresso | enkel | dubbel         2,65 | 3,25
Latte macchiato        3,50
Thee          2,75
Verse muntthee        3,25
Gimber thee             3,25
Warme chocomel | zonder slagroom      3,70
Irish Coffee | koffie | whiskey | slagroom      6,40
Thee hierbas de Las Dunas:       6,40
likeur | limoen | rozemarijn
Slagroom         0,50
 Koffie’s zijn cafeine en lactose vrij te bestellen

KOUDE DRANKEN

FRISDRANKEN
Uitgebreid assortiment               v.a. 2,80
Home made appelsap          2,95 | 3,75
Homemade ijsthee (Soof) met bubbels            3,75
Ranja              1,60

SAPPEN      
Smoothies | keuze uit:            5,25
Aardbei mango | ananas mango  
Verse jus              3,95 | 4,75         

WIJNEN

WIT 
Chardonnay | Astruc | Pays D’oc      4,95 | 22,50
Sauvignon Blanc                    5,25 | 24,50
Horse valley | Single Vineyard   

ROOD 
Tempranillo         4,95 | 22,50
Shiraz | Cabernet | Kingpin 
Cabernet Franc         5,25 | 24,50
Horse valley | Vineyard 

ROSE 
Rigid ELM          5,25 | 24,50
Cabernet Franc | Vineyard

BUBBELS 
Brut cava | mam        5,95 | 26,50

Ruby Port         3,95

DRINKS
BIEREN

Brand pils 0,25 | 0,5               v.a. 2,95
Affligem blond | trippel | dubbel               v.a. 3,95
Seizoens bok          3,95
IPA brand     3,95
Hello suprise bier (Grabbelton)      dagprijs  

0% BIEREN
IPA brand 0,0%    3,95
Affligem blond 0,0%.                                          3,95
Radler 0,0%.                                                          3,95

COCKTAILS             8,95

Kukki cocktail
Mojito | Sex on the beach | Mint en passion 

Processo cocktails
Blueberry Lavendel | Rose cardemon 
Wiskey Gingerale
Whiskey | ginger ale | sinaasappel

               Cocktailavond alle cocktails voor 6,95
                                (met uitzondering van G&T)

0% COCKTAILS    7,95

The duchess 
Botanical | komkommer | munt
Eldeflower | limoen | sinaasappel 

Sir james 
Aperoll spritz | sinaasappel

Gimber 
Gember bier | gimber | Spa rood | citroen | limoen | thijm
Gim tonic | gimber | tonic | rozemarijn | citroen

GIN TONIC             9,95

Hayman’s Londen Dry
Mediterranean tonic | limoen 
Hayman’s Old Tom
Elderflower tonic | sinaasappel 
    
G&T Winter Special                 10,95
Haymans old tom | smoke Ginger ale 
sinaasappel | kaneel 

VRIJDAG


