ALLERGENENKAART
Borrel & Gebak
Borrelhapjes
BORRELPLANK DELUXE | 20
Een variatie van o.a. yakitori spiesjes, butterfly
shrimp, brood met smeersels en komkommer
met kerrie-hummus dip
Bitterballen: gluten, melk, soja, selderij, lupine
Hotwings: gluten, soja, selderij, mosterd, sulfiet
Calamares: gluten, weekdieren
Gemarineerde olijven: pinda*, noten*
Nachos: mosterd*, gluten* soja*, selderij*
Mosterd: mosterd
Chilisaus: soja, selderij
Aioli: ei
Butterfly shrimp: gluten, schaaldieren
Yakitori spiesjes: gluten, soja, selderij, sesamzaad
Gebakken uitjes: gluten, melk*, soja*, sulfiet*
Kerrie-hummus: sesamzaad, pinda*, noten*
Komkommer: allergeenvrij
Sesamzaad: sesamzaad, gluten*, pinda*, noten*
Bosui: allergeenvrij
Wit breekbrood: gluten, soja*, sesamzaad*, lupine*
Bruin breekbrood: gluten, soja, sesamzaad, lupine
Tomatentapenade: noten
Aioli: ei
Truffelmayo: ei, soja, mosterd
Kruidenboter: melk
VLEESPLANK | 15
Een variatie van hotwings, yakitori spiesjes,
parmaham, olijven en fuet
Hotwings: gluten, soja, selderij, mosterd, sulfiet
Chilisaus: soja, selderij
Yakitori spiesjes: gluten, soja, selderij, sesamzaad
Bosui: allergeenvrij
Sesamzaad: sesamzaad, gluten*, pinda*, noten*
Gemarineerde olijven: pinda*, noten*
Fuet naturel: allergeenvrij
Fuet peper: allergeenvrij
Parmaham: melk, noten*
Olijven: pinda*, noten*
Bieslook: allergeenvrij
* Het product kan mogelijk sporen bevatten van deze allergenen

HARTIGE PLANK
| 10
Een variatie van o.a. kaas, olijven en brood met
smeersels
Kaas: melk
Dadel: allergeenvrij
Mosterd: mosterd
Walnoten: noten, pinda*
Gemarineerde olijven: pinda*, noten*
Wit breekbrood: gluten, soja*, sesamzaad*, lupine*
Bruin breekbrood: gluten, soja, sesamzaad, lupine
Kruidenboter: melk
Tomatentapenade: noten
Aioli: ei
Truffelmayo: ei, soja, mosterd
BITTERBALLEN | 5,5
8 stuks, geserveerd met mosterd
Bitterballen: gluten, soja, melk, lupine, selderij
Mosterd: mosterd
VEGETARISCHE BITTERBALLEN
| 5,5
8 stuks, geserveerd met mosterd
Vegetarische bitterballen: ei, gluten, melk, selderij
Mosterd: mosterd
BITTERGARNITUUR | 7
10 stuks, geserveerd met mosterd en chilisaus
Partysnacks: gluten, melk, ei, soja, selderij,
mosterd, pinda*
Bitterballen: gluten, melk, soja, selderij, lupine
Mosterd: mosterd
Chilisaus: soja, selderij

Gebak
BEREN APPELGEBAK | 4,5
met slagroom | 5
met ijs en slagroom | 5,5
Appeltaart: gluten, melk, sulfiet
Berenchocolaatje: melk, soja
Slagroom: melk
Kletskop: gluten, melk, ei, pinda, soja, noten*
Vanille roomijs: melk, gluten*, ei*, noten*, soja*
SNICKERS TAART | 4,5
met slagroom | 5
met ijs en slagroom | 5,5
Snickers taart: gluten, melk, ei, pinda, soja, noten*
Berenchocolaatje: melk, soja
Slagroom: melk
Kletskop: gluten, melk, ei, pinda, soja, noten*
Vanille roomijs: melk, gluten*, ei*, noten*, soja*
CUPCAKE | 3
Keuze uit verschillende smaken
Cupcake: ei, gluten, melk, soja, noten*, pinda’s*

MEXICAN NACHOS
|7
Met cheddar, rode ui, jalapeño, guacamole
en chilisaus
Nachos: mosterd*, gluten*, soda*, selderij*
Guacamole: allergeenvrij
Chilisaus: soja, selderij
Rode ui: allergeenvrij
Jalapeno: allergeenvrij
Cheddar: melk
Berenkruiden: selderij, mosterd
CALAMARES EN BUTTERFLY SHRIMP | 8
Inktvisringen en gepaneerde garnalen met
chilisaus en aioli
Calamares: gluten, weekdieren
Butterfly shrimp: gluten, schaaldieren
Aioli: ei
Chilisaus: soja, selderij
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