
Borrelarrangementen

Borrelarrangement KAS

Bittergarnituur van 100% natuurl�ke producten uit onze regio. Er wordt b�
dit bittergarnituur gewerkt met scharrelrund/kip. Verder vol van natuurl�ke
vervangers voor zout, biologische groenten en echte boerenkaas.

Arrangement KAS Bittergarnituur selectie Heeren van
Loosdrecht:

- Rundvlees bitterbal
- Javaantje kip-pinda
- Kaas bitterbal (vega)
- Groenten bitterbal (vegan)

Borrelarrangement KASXL

Bittergarnituur van 100% natuurl�ke producten uit onze regio. Er wordt b�
dit bittergarnituur gewerkt met scharrelrund/kip. Verder vol van natuurl�ke
vervangers voor zout, biologische groenten en echte boerenkaas.

Op tafel staan verschillende smaken knapperig gepofte bonen en noten.
Vegan, gezond en verantwoord.  Daarnaast staat er huisgemaakt Focaccia
brood met kruidendip op basis van amandel yoghurt, veel meer
milieubewust dan de traditionele zuivel yoghurt.

Arrangement KASXL Bittergarnituur selectie Heeren van
Loosdrecht:

- Rundvlees bitterbal
- Javaantje kip-pinda
- Kaas bitterbal (vega)
- Groenten bitterbal (vegan)

Bites we love tafelgarnituur.
Crunchy peas smoked paprika (vegan)

Huisgemaakt focacciabrood met
yoghurt-muntdip



Borrelarrangement KAS Deluxe/Duurzaam

Luxe en veelal huisgemaakte happen met een echt duurzaam verhaal.

Op het restant van de gebruikte ko�ebonen kweken w� oesterzwammen
welke we verwerken tot huisgemaakte bitterballen.
B�vangst van verse Noordzeevis wordt verwerkt tot een heerl�k
ambachtel�k kroketje in combinatie met zeekraal.
Onze huisgemaakte Calzone is gevuld met bokkenvlees en kruiden uit eigen
kas. Bokkenvlees is het ‘restproduct’ van de geitenkaas productie. In plaats
van vernietiging gebruiken we dit smakel�ke en zeer malse vlees in dit
b�zonder lekkere gerecht.

Op tafel staat huisgemaakt Focaccia brood met kruidendip op basis van
amandel yoghurt, veel meer milieubewust dan de traditionele zuivel
yoghurt.

Arrangement KAS deluxe Huisgemaakte oesterzwam bitterbal

Kroketje van Noordzee b�vangst

Huisgemaakt focaccia brood met
(amandel) yoghurt-muntdip

Huisgemaakte calzone, vulling van
bokkenvlees en kruiden uit eigen kas.

Borrelarrangement KAS Gezond

Lekkere, verse maar vooral gezonde en verantwoorde hap b� de borrel.

Arrangement KAS gezond Gevulde little gem sla met feta,
watermeloen en munt uit eigen kas

Huisgemaakte spinazie-ei blini met
roomkaas, zalm en lente-ui uit eigen kas

Bites we love tafelgarnituur
Crunchy peas 2 smaken (vegan)

Frisse huisgemaakte gazpacho of
huisgemaakte quiche ratatouille (seizoen)


