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BORRELBOX
2 personen

27,5

S
BORRELBOX

8 personen

 90,-

L
BORRELBOX

4 personen

  50,-

M

MET ONZE BORRELBOXEN
De lekkerste boxen die je van ons gewend bent.

En wist je dat? Je een extra persoon kunt toevoegen voor 12,5



SOEP

Borrelbrood Luscious Loaf | 6,95

Plank smeersels | 3 voor 8,-
Keuze uit: sweetpeper roomkaas, avocado roomkaas, oude 
kaas tapenade. Of vegan: Vik paprika, courgette of aubergine. 

Crostini box | 30,-
12 crostini’s met een mix van topping vis, vlees en vegetarisch 

Zakje croutons | voor 2 personen | 2,5
Borrelbrood Luscious Loaf | 6,95
Plank smeersels | 3 voor 8,-
Keuze uit: sweetpeper roomkaas, avocado roomkaas, oude 
kaas tapenade. Of vegan: Vik paprika, courgette of aubergine.

SOEPEN |               2 personen (750 ml)  6,95
Bospaddenstoelen soep
Klassiek Franse uiensoep met kaascrostini

SOEPEN |        2 personen (750 ml)  6,95
Kreeften soep | met zeevruchten en dille
Bospaddenstoelen soep

BITES |             3 bites voor  22,- /per stuk  8,25
Kaasfondue | een kaaspot huisgemaakt | truffel 
Hummus | granaatappel | feta | rode ui | peterselie 
Albondigas | gehaktballetjes in tomatensaus 
Vistapas ceviche-stijl | keuze uit mosselen, inktvis of coquilles 
Camembert | honing en pecan noten
Geitenkaas bonbons | omwikkeld met 
espresso chococrunch en pecan noten 
Charcuterie plankje | diverse hammetjes en worstjes 
Pie | met stoofvlees appel en salie 

De gerechtjes hoef je alleen nog maar in de oven te doen.

DESSERTS |                    3 desserts voor  12,- / per stuk  4,5
Oreo mouse | dit wijst voor zich, gewoon te lekker
Pastel da nata | Portugees pudding hapje uit Lissabon 
Pavlova | meringue | rood fruit 

DESSERTS |         3 desserts voor  12,- / per stuk  4,5
Oreo mouse | dit wijst voor zich, gewoon te lekker
Pastel da nata | Portugees pudding hapje uit Lissabon 
Pavlova | meringue | rood fruit 

Sint in het land: 13 & 14 dec    pakjesavond: 5 dec Kerstmis: 24, 25 en 26 december
SINT KERST

BITES |                                 3 bites voor  22,- /per stuk  8,25
Kaasfondue | een kaaspot huisgemaakt | truffel 
Hummus | granaatappel | feta | rode ui | peterselie 
Albondigas | gehaktballetjes in tomatensaus 
Geitenkaas bonbons | omwikkeld met cranberries, pistache , munt
Kalfswangetjes in portsaus
Rug van een langoustine | knoflookboter en citroen (+ 2,5)*
Zalm huisgerookt | met sojaparels en furikake
Eend met hoisinsaus
Camembert | honing tijm | pecan noten
Vistapas ceviche-stijl | keuze uit mosselen, inktvis of coquilles 
Charcuterie plankje | diverse hammetjes en worstjes 
Pie | met stoofvlees appel en salie 

De gerechtjes hoef je alleen nog maar in de oven te doen.

BORRELBOX 
MEER VLEES 
DAN KAAS  
voor 2 personen 

  30,-

BORRELBOX 
MEER VLEES 
DAN KAAS  
voor 2 personen 

  30,-

LOS 
BIJ TE 

BESTELLEN

OOK
LEKKER!

*valt niet in de actie van 3 bites voor 22,5 maar 3 voor 30,-



SOEPEN |               2 personen (750 ml)  6,95
Bospaddenstoelen truffel soep
Klassiek Franse uiensoep met kaascrostini

BITES |             3 bites voor  22,- /per stuk  8,25
Kaasfondue | kaaspotje met truffel
Hummus  granaatappel | feta | rode ui | peterselie
Albondigas | gehaktballetjes in tomatensaus 
Vistapas ceviche-stijl | keuze uit mosselen, inktvis of coquilles 
Camembert | honing en pecan noten
Geitenkaas bonbons | omwikkeld met 
met cranberries, pistache en munt 
Charcuterie plankje | diverse hammetjes en worstjes 
Gamba’s | in knoflookolie
Nacho’s | met jackfruit | jalapeno peper | kaas | creme fraiche

De gerechtjes hoef je alleen nog maar in de oven te doen.

DESSERTS |                    3 desserts voor  12,- / per stuk  4,5
Oreo mouse | dit wijst voor zich, gewoon te lekker
Pastel da nata | Portugees pudding hapje uit Lissabon 
Pavlova | meringue | rood fruit 

vrijdag 31 december
OUD&
NIEUW

BORRELBOX 
MEER VLEES 
DAN KAAS  
voor 2 personen 

  30,-

Met kerst zijn wij alleen geopend voor afhaal. En kerstavond hebben wij geen koopavond.
Verder hanteren wij de normale openingstijden.

Afhaalmomenten
5 dec 12.00 tot 17.00 | 24 dec 15.00 tot 17.00 | 25 dec 10.00 tot 12.00 | 26 dec 10.00 tot 12.00

31 dec 10.00 tot 17.00 | 27 dec gesloten | 1 jan 2022 gesloten

Bestellen tot: Sint t/m 4 dec 17.00 | Kerst t/m 19 dec 17.00 | Oudjaar t/m 29 dec 17.00
Bestel bij ons in de winkel, telefonisch of bestel online via www.plankonline.nl

FIJNE FEESTDAGEN! -X- TEAM PLANK

.


