Van Vredenburchweg 170
2285 SE Rijswijk
info@brasseriebijnathuis.nl
www.brasseriebijnathuis.nl

Drankarrangement p.p.
Kom gezellig borrelen bij Brasserie Bijna Thuis. Reserveer een plek ergens in de brasserie bij mooi weer
op het terras of een van onze sfeervolle zalen. Van tevoren bespreken we jullie wensen voor de hapjes
en drankjes. Wij bieden verschillende borrel- en drankarrangementen.
Binnenlands 3 uur				
€ 21
Bier, huiswijnen, frisdranken en vruchtensappen
	Binnenlands gedestilleerd (zoals Jenever,
Vieux, Port, Sherry en Martini)
Verlenging drankarrangement (per uur)				
€7
Buitenlands 3 uur				
€ 27
Bier, huiswijnen, frisdranken en vruchtensappen
	Binnenlands gedestilleerd (Jenever,
Vieux, Port, Sherry en Martini)
Buitenlands gedestilleerd (rum, wodka en whiskey)
	Diverse luxe likeuren (Amaretto,
Tia Maria, Baileys en Passao), nootjes en zoutjes
Verlenging drankarrangement (per uur)				
€9

Ontbijt (p.p.)
Onbijtbuffet ma-vr 07:00 - 10:00 za-zo 08:00 - 11:00			

		

€ 15

Gebak (p.p.)

Appelgebak of wisselend gebak 				
Petit four 				
Petit four met logo 				

€4
€3
€4

Extra op tafel
Kaas worst olijven
per 2 à 3 personen		
Assortiment nootjes en zoutjes				

€ 10
€5

Borrelarrangement
Bitterballen waards rund
Mix bittergarnituur
Kroketten kwartet
mix van kroketjes

6 stuks			
€6
16 stuks			
€ 8,5
Kipnuggets, fricandelletje, bitterbal
bamihapje, vleeshapje, kaashapje
16 stuks
oude kaas, chorizo, gamba en tomaat/mozzarella € 15
Vervolg >
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Borrelarrangement
Luxe bittergarnituur

16 stuks			
bitterballlen, krokante gamba’s,
vegetarische loempia’s, kaasstengels,
kip krokantje en chorizokroketje

€ 12,5

Doe maar gewoon (p.p)

Mix van onderstaande		
Camembert/rauwe ham pakketje
Roggebrood met geitenkaasmousse
Bruschetta met tomaat en garnalen
Wrap met carpaccio en pesto crème fraîche
Waards rund bitterballen
Oude kaas kroketje
Gevuld eitje
Krokante gamba

€6

Doe maar Luxe (p.p.)

Mix van onderstaande			 € 9
Mini poke bowl met zalm
Tartaartje met truffelmayo
Bellini met gekarameliseerde paté
Peer met blauwe kaas
Waards rund bitterbal
Tomaat/mozzarella kroketje
Kip krokantje
Gamba kroketje

Borrelplanken
Kaas

per 2 personen		
diverse soorten kaas en garnituren (v)

€ 15

Vlees

per 2 personen		
diverse soorten ham en worst

€ 15

Vis

per 2 personen		
diverse soorten gekookte en gerookte vis

€ 15

Mix

per 2 personen		
mix van kaas, vlees en vis 		

€ 15

Diner (p.p.)
Na afloop gezellig dineren op het terras of in onze Brasserie? Drankjes zijn op nacalculatie. Sprake van
een voedselintolerantie of allergie? Laat het ons weten dan houden wij daar rekening mee. Avondeten
van de kaart is op nacalculatie (tot 10 personen). High tea of High wine kan ook bij Bijna Thuis?
Voor een passende offerte neem contact op met Carol Zeijdel - 06 18 497 623 / 070 219 77 22 of
via info@hotelhoevevoorde.nl
3-gangen menu 				
€ 29,5
		
menukeuze in overleg (vlees, vis of vegetarisch)

