Verjaardag Borrelsuggesties
KOFFIE & THEE

ZOETIGHEDEN

Kan koffie €15
Kan thee (incl verse munt en gember) €12,50
Bowl met frisdrank, per flesje op nacalculatie
Huiswijn in buffetvorm, per fles €18
Bier van de tap ;
Amstel pils
Speciaal bier van de tap

Hele taarten/cakes per 10 stuks
Appeltaart €40
Cheesecake €35
Brownie €25
Wortelcake €25
Muffins assortiment €27,50
Gesorteerd gebak per 10 stuks €42,50
assortiment van 10 verschillende gebakjes

Dranken kinderen
Kan Limonade €5,50
Kan Appelsap €6,50
Kan perensap €6,50

PAKETTEN
Arrangement 1 €3,50 p.p.
tafelgarnituur: nootjes & kaasstengels, olijven
2 x een ronde bittergarnituur (bitterballen / kaastengel)

BITTERGARNITUUR
Bitterbal €0,95
Kaastengel €0,95
Vegetarische bitterbal €0,95
Thai Curry bal €0,95

HAPPEN

Ginger&
Ale

Arrangement 2 €5 p.p.
tafelgarnituur: nootjes & kaasstengels
nacho's met chili saus
brood met humus
2 x bittergarnituur (bitterballen / kaastengels/ Thai Curry bal)

Per portie óf per stuk, tenzij anders aangegeven

Nootjes & kaasstengels bladerdeeg €4,50
Olijven gemend €4,50
Hollandse belegen kaas blokjes €4,00
Nacho’s met chili saus (koud) €4,25
Nacho’s uit de oven met kaas en guacamole €6,50
Brood met hummus €5

kinderarrangement p.p. € 3,5
fruitspies
1 x ronde bittergarnituur
zakje chips

Het is mogelijk om een van deze opties uit te breiden met hapjes/
snacks van hiernaast.

Mini puntzaje friet €2,50
Mini hamburger €5
Mini vega hamburger €5
Mini soepje €2,75

EIGEN TAART MEENEMEN?

KINDERSNACKS
Fruitspies €2,50
Stapel pannenkoeken 10 stuks €50
Plank kleine tosti’s kaas / ham&kaas, 12 stuks €10
Zakje chips (paprika / naturel) 1,00
Zakje knijpfruit
Groentesnack met hummus €7,50

Het is mogelijk om je eigen taart mee te
nemen. Wij verzorgen dan de bordjes en
vorkjes, wel vragen wij €1,50 per persoon
aan bordjes geld.

BORRELEN MET EEN GROEP
Wilt u uw verjaardag vieren, of een bedrijfsborrel/ evenement organiseren? Bij Haddock zijn talloze mogelijkheden.
Kijk voor meer info op onze site

