GROEPSARRANGEMENTEN
BORREL
BIERTAFEL
De beste plek voor een lekker biertje is aan FREDDY HS biertafel, waar je je eigen biertje tapt. Er zijn
2 biertafels. Per tafel kan er een 20 liter fust Heineken worden aangesloten. De biertafel is geschikt
voor 8 tot 20 personen. Tot 50 personen kunnen beide biertafels worden ingezet.
• Afname gaat per heel fust en bedraagt 230.• Graag vernemen we of jullie een biertafel met fust wensen, of losse zit/staplaatsen in
het cafégedeelte

FREDDY S BORRELARRANGEMENT
Vanaf 6 personen · 17.50 per persoon

Mix van onze charcuterie en kazen · tafelzuur · brood · aioli
4 hapjes per persoon · rundvlees bitterballen · kaas bitterballen (v) · biermosterd
tatsuta · gyoza (v) · sesamdip

HOLTKAMP 18 stuks · 24.50
Hollandse garnalenkroketjes · rundvlees bitterballen · kaas bitterballen (v) · biermosterd

ASIAN 24 stuks · 31.50
tatsuta Japanse krokante kipstukjes · gyoza groenten (v) · loempia eend
rendang kroketjes · sesamdip

MIXED BITES 24 stuks · 31.00
rundvlees bitterballen · kaas bitterballen (v) · tatsuta · gyoza (v) · biermosterd & sesamdip

UIT TE BREIDEN MET

LOADED FRIES VAN DE PATAT GENERATIE
Mexican · 9.50
gerijpte cheddar · padron peper · tomatensalsa · aioli

VAN DE JOSPER
Gua bao · 9.75
2 stuks · stoombroodje · krokant buikspek · kimchimayonaise · zoet-zure komkommer
Camembert · 7.50
rode uien-bierchutney · noten · brood
Chicken Wings · 11.00
bier gemarineerd · sticky gemberlak

GROEPSARRANGEMENTEN
LUNCH
GROEPSLUNCH vanaf 8 personen
Donderdag, vrijdag, zaterdag van 12.00 – 15.00 uur · overige dagen op aanvraag

A LA CARTE
Geroosterde tomatensoep

paprika · basilicum · brood 7.50

Tostada camembert

rode uien-bierchutney · notencrumble 8.75

Open desem sandwich carpaccio klassiek

pijnboompitten · rucola · Parmezaan · truffelmayonaise 11.50

Open desem sandwich zalm benedict

2 gepocheerde eieren · hollandaise saus 12.50

2 desem sandwiches kroket

keuze Oude kaas (2 stuks) of Rundvlees (2 stuks) 12.50
• Keuze arrangement van toepassing op de gehele groep
• Bij reservering keuze voor dit arrangement plus de dieetwensen en allergieën doorgeven
• Vanaf 12 personen, of met een tijdslimiet, keuzes vooraf doorgeven

LUNCH ARRANGEMENT 22.50
Sapje naar keuze
Geroosterde tomatensoep
paprika · basilicum · brood

Diverse belegde sandwiches

vis, vlees & vega · kan op verzoek geheel vegetarisch

Kopje koffie of thee naar keuze
• Keuze arrangement van toepassing op de gehele groep
• Bij reservering keuze voor dit arrangement plus de dieetwensen en allergieën doorgeven

GROEPSARRANGEMENTEN
DINER
SHARED DINER vanaf 9 personen
Bij het shared groepsdiner stappen we af van het klassieke voor- hoofd- en nagerecht
en plaatsen we de gerechten op tafel om met elkaar te delen.
• Keuze arrangement van toepassing op de gehele groep
• Bij reservering keuze voor dit arrangement plus de dieetwensen en allergieën doorgeven
2 gangen · voorgerecht + hoofdgerecht 35.3 gangen · voorgerecht + hoofdgerecht + dessert 42.50
Pain Parisienne · aioli · fleur de sel boter +2.50

SHARED VOORGERECHT
Tonijn tartaar cones · radijs · bieslook · Japanse mayonaise
Dim Sum · witte kool · sambal badjak · pinda
Gua bao · stoombroodje · krokant buikspek · kimchimayonaise · zoet-zure komkommer

SHARED HOOFDGERECHTEN
GESERVEERD MET VERSE FRIET VAN DE PATATGENERATIE

Flat iron steak · USA · beer-ar-naissesaus · in zeezout gegaarde knolselderij
Zalm · tomaat · olijf · krokante aardappel · uien-bierchutney · sojabonen
Kool rendang · Aziatische beukenzwam · seroendeng · krokante rijstkoekjes

SHARED DESSERT
Sandwich · vanille-ijs · bananen dulche de leche · chocolate chip cookie
Mango tartelette · noten praliné · yoghurtijs

