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ONTBIJT
Indien mogelijk serveren wij een heerlijk ontbijt in
uw appartement of buiten op het terras.

Vind u het fijn om lekker in uw eigen bubbel te zijn
dan kan u ervoor kiezen de koelkast te laten vullen.
Wij vullen voor max 2 dagen, zo blijven de
producten lekker vers. Let wel op broodjes zelf
afbakken en de eitjes zelf koken.

BORRELPLANK
Onze borrelplanken kunnen verschillen, wij kijken
naar wat lekker vers is en natuurlijk naar jou
wensen. Vind u iets niet lekker geeft dit dan door.

Alles 24 uur van te voren bestellen wij gaan alleen
voor vers.

Ontbijt Basic
€10,-

*GEVULDE

KOELKAST

P.P.

€

7,50

BROOD
2 pistolets keuze uit bruin en/of wit

BELEG
Kaas, vleeswaren (vegatarisch? Dan vervangen wij
de vleeswaren met iets naar keuze.) en jam

ZUIVEL
eitje

GEZOND
Fruit/groen (wat, hangt af van het seizoen en de
voorraad)

DRANK
Jus d'orange of melk

*Let op, broodjes zelf afbakken (dan zijn ze altijd
lekker warm en vers), eitje zelf koken, bakken of
pocheren (dan heb je hem altijd zo hoe jij hem het
liefste eet).
**Extra broodje

€

0,50

Ontbijt Luxe
€15,-

*GEVULDE

KOELKAST

P.P.

€

12,50

BROOD
2 pistolets keuze uit bruin en/of wit
1 meergranen triangel

BELEG
Kaas, vleeswaren (vegatarisch? Dan vervangen wij
de ham met iets naar keuze.) jam en choco pasta

ZUIVEL
eitjes en yoghurt

GEZOND/ZOET
Fruit/groen (wat, hangt af van het seizoen en de
voorraad) en een zoete verrassing

DRANK
Jus d'orange en melk

*Let op, broodjes zelf afbakken (dan zijn ze altijd
lekker warm en vers), eitje zelf koken, bakken of
pocheren (dan heb je hem altijd zo hoe jij hem het
liefste eet).
**Extra broodje

€

0,50

Borrelplank
SMALL € 25,00
Diverse hapjes

MEDIUM € 40,00
Diverse hapjes

PROSECCO € 10,00

WIJN V.A. € 7,50
Wit of rood

• 24 uur van te voren bestellen

