
Borrelbrood           7,50 / 3 munten
Brood uit de oven geserveerd 
met aioli 

Frites            3,75 / 1,5 munt
Portie rustieke frieten 
met truffelmayonaise  

Bittergarnituur XL 
12 stuks  met mayonaise en curry     8,75 / 3,5 munt 
24 stuks  met mayonaise en curry     16,25 / 6,5 munt

Vlammetjes         6,25 / 2,5 munt
8 stuks met chilisaus 

Gehaktballetjes        7,50 / 3 munten 
12 stuks met saté-, ketjap- 
of piri-piri saus

Vegaplankje            8,75 / 3,5 munt 
Loempia’s, kaastengels en 
uienringen met chilisaus

Nacho’s           8,75 / 3,5 munt
Tortillachips uit de oven met kaas, 
gehakt en nacho-dips 

Hotwings        7,50 / 3 munten 
12 stuks met chilisaus   

Spicy Nuggets         7,50 / 3 munten
12 stuks met chilisaus

BORRELKAART  
Te bestellen tot een uur voor sluitingstijd

Viltjes Vriendenplank 
Wisselend assortiment van 
warme en koude hapjes en snacks. 
Geserveerd met verschillende 
sausjes en dips.

Te bestellen vanaf 2 personen 
7,50 / 3 munten p.p.

  Is (of kan) vegetarisch

 / hetviltje  / tviltje



BIEREN VAN ‘T VAT 
Tijd voor een goed moment samen!

Hertog Jan Pils 2,50 / 1 munt
Pilsener met een volle smaak en  
een aangename bittere afdronk
Alcohol: 5,1%

Hertog Jan Weizener 3,75 / 1 munt
Een verfrissende tarwebier met
een robuuste volle smaak
Alcohol: 5,7%

Leffe Blond 5,00 / 2 munten
Authentiek blond abdijbier waar
een vleugje bitterheid doorschemert
Alcohol: 6,6%

Tripel Karmeliet 5,00 / 2 munten
Een zeer verfijnde en complexe Tripel
met fruitig karakter, toetsen vanille en
citrusachtige aroma’s
Alcohol: 8,4%

Hoegaarden Rosé bier 3,75 / 1,5 munt
Natuurlijk zoet, met een aangenaam
fruitig aroma en subtiele hints van
kruiden en koriander
Alcohol: 3%

Liefmans 3,75 / 1,5 munt
Licht zoete smaak dat accenten bevat van
aardbei, framboos, kers, bosbes en vlierbes
Alcohol: 3,8%
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O
R EEN GOED MOMENT SAMEN

Scan de QR-code, bekijk onze 
(fles)bieren en ontdek welke

het beste bij jou past!


