FEESTJE VIEREN?
Dat kan coronaproof bij Brasserie La Colline. Wij bieden diverse arrangementen
en je kunt het uitbreiden naar zoals je zelf wenst. Heb je specifieke wensen
of een speciaal moment dat je bij ons wilt vieren? Neem contact met ons
op, wij denken graag met je mee. Hieronder staat een overzicht van onze
standaardmogelijkheden maar uiteraard kun je het zo gek maken als je wil.

DRANK ARRANGEMENT
Bij Brasserie La Colline kun je gezellig borrelen met vrienden, collega’s of familie
voor een vaste prijs per uur. Hierbij kun je onbeperkt genieten van:
Heineken tapbier / huiswijnen / fris / water / koffie / thee

Wij serveren bij ontvangst een borrelplateau met:

Drankenarrangement 1 uur

9.75 p.p.

Drankenarrangement 2 uur

16.75 p.p.

Drankenarrangement 3 uur

22.50 p.p.

Drankenarrangement 4 uur

27.25 p.p.

BORRELHAPPEN
Wil je jouw borrelarrangement uitbreiden met extra borrelhappen?
We hebben diverse mogelijkheden waarmee je jouw borrel compleet maakt.
Baguette witte baguette / huisgemaakte kruidenboter
Charcuterie diverse soorten ham en worst

5.50
10.00

Comté kaasblokjes / Dijonmosterd

7.00

Tortillachips Gruyère kaas / tomatensalsa / crème fraîche

7.75

APÉRO
Een Franse traditie waarbij je samen geniet van heerlijke drankjes en hapjes. Bij ons
kun je terecht voor een echte Apéro waarbij je samenkomt met je familie, collega’s of
vrienden. Maak een keuze uit onderstaande gerechtjes, kies voor onze coupe Franse
bubbels en proost samen op het leven.
Tomatensoepje grove tomaat
Toast zalm gerookte zalm / roomkaas / rucola
Toast brie brie / rode-uiencompote
Toast entrecote truffel / gerookte entrecote
Mini steak tartaar rundertartaar / sjalot / tabasco
Oester rode-ui-sjalotvinaigrette
Kippendijspiesje kippendij / bosui / kerriemayonaise
Macaron kerrie roomkaas
Gamba tomaten-bearnaisesaus
Ambachtelijke runderbitterbal Dijonmosterd
Mini kaassoufflé chilisaus
Profiterol witte chocolade / yoghurt ganache
(+/- zes gerechtjes p.p. volstaan als lichte maaltijd)

Heb je speciale wensen of verzoeken?
Wij gaan graag met je in gesprek om samen tot een mooi voorstel te komen!

GROEPSARRANGEMENTEN

olijven / baguette / huisgemaakte kruidenboter / charcuterie

