BORRELEN

WARME HAPJES
Bitterballen 16 stuks

RUSTIEK WIT OF MEERGRANENBROOD MET...

12,50

Bitterballen 8 stuks

7

Frikadelletjes 8 stuks

7
9

Kruidenboter

6

Gepaneerde kippenstripes 8 stuks

Tomaten- en olijventapenade

6

Gefrituurde kaashapjes 8 stuks

7,50

Tzatziki

6

Satévlammetjes 8 stuks

7,50

Broodplank met diverse soorten
brood en bovenstaande smeersels

7,50

KOUDE HAPJES
Borrelnootjes

3

Gemengde hapjes 20 stuks

16

Gemengde hapjes 10 stuks

9

Falafeltjes 10 stuks

9

Veggie nuggets 8 stuks

8
9

Jonge of oude kaas

4,50

Spaanse gehaktballetjes in
pittige tomatensaus 8 stuks

Groninger droge worst

4,50

Gamba’s in filodeeg 8 stuks

9

Nacho’s met zure room, salsa,
bosui en kaas

8

Gemarineerde olijven

5

GEMENGDE SCHALEN

HIGH WINE

Happerij Time Out

vanaf twee personen en op reservering

Plank met diverse soorten brood en
smeersels, rauwe ham, droge worst, kaas,
olijven en gemengd bittergarnituur

18,50

22,50 p.p.

Drie glazen wijn naar keuze, waarbij in
etappes wordt geserveerd:
Broodplankje met twee soorten smeersels; gemarineerde olijven

Oud Holland
Groninger droge worst, 2 soorten kaas,
4 frikadelletjes en 4 bitterballen

12,50

Stad en Ommeland
Groninger droge worst, 2 soorten Hollandse
kaas, 4 bitterballen en 4 kippenstripes

Bruschetta met zongedroogde tomaat; spiesje
rauwe ham en meloen; bonbon van carpaccio met
tartaar van eendenborst; blokjes vispaté
Spaanse gehaktballetjes in pittige tomatensaus;
twee soorten gefrituurde hapjes

15

HIGH BEER

HIGH TEA
vanaf twee personen en op reservering

	 17,50 p.p.

Onbeperkt thee naar keuze.
Sandwich gerookte zalm, sandwich rauwe ham,
mini panini met geitenkaas, scones met clotted
cream en lemon curd, diverse puntjes gebak, minimuffins, mini-petit fours en huisgemaakte bonbons.

vanaf twee personen en op reservering

22,50 p.p.

Drie speciaalbieren van de tap, waarbij in
etappes wordt geserveerd:
Broodplankje met twee soorten smeersels;
gemarineerde olijven
Bruschetta met zongedroogde tomaat; spiesje van
rauwe ham en meloen; droge worst; oude kaas

Uitbreiding met:
Glas bubbels
Klein kopje soep

4
3

Spaanse gehaktballetjes in pittige tomatensaus;
twee soorten gefrituurde hapjes

Geen 18,
geen alcohol

KOUDE &
WARME
DRANKEN

LUNCHEN

BORRELEN

COCKTAILS,
LIKEUREN &
STERKE DRANK
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&

WIJN

