DRANKFORMULES VOOR
GROEPEN

DRANKENFORMULES
BIJ LUNCH OF DINER
Al onze drankenformules en recepties zijn gedurende 3 uur en kunnen ook per extra
uur worden bijgenomen. De tafels worden voorzien van broodgarnituur, dipsausjes,
borrelgarnituur.
Hieronder stellen wij graag onze opties voor:

» OPTIE 1

» OPTIE 1 - Zonder Alcohol

» APERO HAPJES

Aperitief: Cava
Bieren, wijn, mocktail, frisdranken, water,
infused water en warme dranken

Mocktails, infused water, water, frisdrank,
warme dranken

1. Mix van warme hapjes €6pp

Prijs: € 24pp
Gedurende hele drink cava: € 3pp
Prijs per extra uur: € 5pp

Prijs: € 18pp

» OPTIE 2

» OPTIE 2 - Zonder Alcohol

Bieren (pils, kriek, bolleke), frisdranken, water,
wijn en warme dranken

Water, infused water, frisdranken, warme
dranken

Prijs: € 19pp
Prijs per extra uur: € 4pp

Prijs: € 14pp

2. Mix van koude groentjes €3pp
3. Tapa schotels €5pp
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FOOD FORMULES
BIJ DRINKS
De formules zijn zo samengesteld dat elk gerecht, voor elke persoon wordt voorzien.
Alles wordt zo geserveerd dat het makkelijk uit de hand te eten is.
De tafels worden altijd voorzien van breadsticks met bijhorende dip.
Dit is vanaf 20 personen.

» BURGERS		

€ 18pp

» BELGISCH		

€ 20pp

Soepje

Suggestiesoepje OF tomatensoep met balletjes

Zoete frietjes en dip

U kiest 3 van volgende gerechten:
• Frietjes met stoofvlees en zachte dressing
van pickles en mosterdzaad

U kiest 2 van volgende gerechten:
• “Haute” dog met verse kippenworst en
groentesalsa

• Balletjes tomatensaus - puree
• Garnaalkroketje – klassiek

• Classic burger met BBQ-saus, cheddar,
ijsbergsla en tomaat

• Gebakken aardappeltjes met spek en
zacht pikante dressing

• Fishburger met verse tartaar en gemengde sla
• Stoofpotje van vis met krieltjes
• Chickenburger met paprikadressing en veldsla
Dessertjes van de chef
Zoete hapjes als dessertje
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TAPAS & FINGER FOOD
» SPAANS		
•
•
•
•
•
•

Plankjes op tafel met fijne Spaanse
charcuterie, olijven, aioli, brood
Patatas bravas
Calamares a la romana
Albondigas
Paëlla - scampi
Dessertje crème brûlée

» ITALY			
•
•
•
•
•
•
•

€ 18pp

Fijne Italiaanse hapjes op de plank
Bruschetta
Minestrone
Pasta van de dag
Penne arrabiata
Pizzapuntjes
Dessertje tiramisu

» MEXICAN		
•
•
•
•
•
•

€ 18pp

€ 18pp

» VEGGIE		
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 16pp

Hartige bladerdeegjes
Plankjes met assortiment brood, dips en
rauwe groentjes
Nacho - salsa - guacamole - zure room
Vers dagsoepje
Keuze uit 2 gerechtjes
Pasta napoli •
Thaise wok - teriaki
Wrap met gegrilde groetje
Asian tabouleh - falafel
Quiche - mozzarella
Zoete hapjes als dessert

Your choice

rstel
We werken graag een voo
thema en
uw
n
ne
bin
nd
uit op maat, passe
naar ieders budget.

Nachos con todo
Empenada tonijn
Taco kip
Merguez hot-dog
Chili con carne
Dessertje churros - chocolade
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info@brasserietheduke.be
0477 43 87 90

