Receptie? Zakenborrel? Verjaardag? Condoleance?
Geef alles uit handen en kies voor de mogelijkheden die wij op dit gebied in huis hebben!
Onze sfeervolle ambiance, kwaliteit en mooie presentatie staan geheel tot uw dienst.
Maak een keuze uit onze borrelgarnituren in drie verschillende stijlen, uitgevoerd in zes verschillende
mogelijkheden. Naast één garnituur p.p. zijn ook de diverse combinaties als duo p.p. te bestellen
naast alle andere combinaties, bijvoorbeeld Typisch Hollands + Aziatisch.

Typisch Hollands € 4,25 p.p.					
Hollands Welvaren € 8,25 p.p.
• nootjes
• broodschijf zalm / crème fraîche
• bitterbal									
• broodschijf geitenkaas / honing 						
• vlammetje									
• kaasstengel									
• broodschijf rosbief / truffelmayonaise					
• blokje jonge kaas
• warm mini-saucijzenbroodje							
• blokje oude kaas
		
• leverworst
Hollands duo (Typisch + Welvaren) € 12,00 p.p.

Italiaans con Amore

€ 4,25 p.p.

				
Italiaans Grande Degusto € 9,25 p.p.
• oliva										
• pane con carpaccio								
• grissini (soepstengels)							
• pane con tonno (tonijnsalade)						
• spidini Caprese (stickje)							
• prosciutto (Italiaanse gerookte ham)					
• bruschetta al pomodoro e basilico
• salame
• formaggio Italiano
Italiaans duo (con Amore + Grande Degusto) € 13,00 p.p.

Aziatisch

€ 4,25 p.p.

Aziatisch Delight

€ 12,25 p.p.

• emping / ketjapdip

• butterfly garnaal

• mini-loempia				

• groenten in tempura

• sushi krab								
• sambal telor								
• sushi tonijn
• dimsum

		

• satay kip / ketjap

		

		

Aziatisch duo (Aziatisch + Aziatisch Delight) € 16,00 p.p.
Uiteraard kunt u precies aangeven welke dranken u geschonken wilt hebben.
Deze worden op nacalculatie berekend. Het gemiddelde gebruik is 1.5 - 2 consumpties p.p. per uur.
U kunt bij ons een uitgebreide borrel reserveren van 16 tot 400 personen.
De gehele crew van Het Wapen van Rijsenburg borrelt over van enthousiasme.
Wij kijken uit naar uw komst om het u en uw gezelschap naar de zin te maken!

