M A J E S T E I T
H A R E
D E

BORREL
KAART
Tosti ‘’De Hare Majesteit’’
Tosti belegd met ham en kaas
Geserveerd met mayo, ketchup of curry

€ 3,50

Tosti Spaans Bloed
Tosti belegd met chorizo, kaas en tomaat
Geserveerd met ketchup of chilisaus

€ 3,75

Bitterballen (8 stuks)
Bitterballen (12 stuks)
Geserveerd met mosterd en mayonaise

€ 5,75
€ 7,25

Bittergarnituur (8 stuks)
Bittergarnituur (12 stuks)
Geserveerd met Mayonaise, mosterd en chilisaus

€ 5,75
€ 7,25

Mini frikandellen ( 8 stuks)
Mini frikandellen (12 stuks)
Geserveerd met mayonaise en curry

€ 5,25
€ 6,75

Mini Kaassoufles (8 stuks)
Mini kaassoufles (12 stuks)
Geserveerd met chili saus

€ 5,75
€ 7,25

Kipnuggets (8stuks)
Kipnuggets (12 stuks)

€ 5,25
€ 6,75

Dim sum snacks (8 stuks)
Dim sum snacks (12 Stuks)
Geserveerd met chili saus en soja

€ 5,75
€ 7,25

Majesteit Garnalen (8 stuks)
Majesteit Garnalen (12 stuks)
Geserveerd met Chili saus en soja

€ 5,75
€ 7,25

Koninklijke Wings (8 stuks)
Koninklijke Wings (12 Stuks)
Geserveerd met chilisaus

€ 6,95
€ 8,50

Nacho’s
€ 5,75
Schaal Nacho’s gegratineerd met kaas en cheddar,
geserveerd met bijpassende sauzen
Amalia, Ariane en Alexia’s Snackplatter
Borrelplank gevuld met friet en bittergarnituur
(25 stuks) met diverse soorten sauzen

€ 14,25

Prinsjes burger
Broodje hamburger met kaas, tomaat, ui, augurk,
mayonaise, ketchup en mosterd.
Geserveerd met friet en mayonaise

€ 6,75

C A F É

Borrelplateau specialiteiten
Wilhelmina plateau (borrelbrood)
2 pistoletten geserveerd met aiolie tapenade
en kruidenboter

€ 4,95

Juliana plateau (kaas/worst)
Verschillende soorten kaas en worst met een
saus van mosterd en chutney, geserveerd
met brood en boter

€ 8,75

Maxima plateau (kaas)
Diverse nationale en internationale kaassoorten.
Geserveerd met notenbrood, jam en een chutney

€ 7,95

Claus plateau (combinatie)
Royaal assortiment van koude en warme hapjes

€ 13,75

M A J E S T E I T

WIJN
KAART
Wit

per glas per fles
						
Colinas do Sado, Branco, Setúbal, Portugal € 3,95
€ 19,50
Een droge pittige wijn met nuances van
abrikoos met kruidige tonen als muskaat.
De afdronk is bijzonder in balans.
Domaine de la Santoline, Sauvignon Blanc, € 4,75
Languedoc, Frankrijk 		
Aromatische wijn met geuren als bloemen,
limoen en lychees.
Intense smaak met een fruitige afdronk.

€ 22,20

Chaumel, Chardonnay, Vin de Pays
€ 4,75
€ 22,50
D’OC, Frankrijk 				
De citroengele kleur met in de geur een
kleine botertint. Citrus en exotisch fruit
mooi in balans met de verfijnde zuren.
Mainzer Domherr Kabinett, Riesling,
€ 3,95
Müller – Thurgau, Duitsland		
Een licht zoet karakter met geuren van
rijp wit fruit. Met heerlijke sappige smaken
als peer, honing, perzik en citrus.

€ 19,50

D E

H A R E

Rosé
Colinas do Sado, Rosé Setúbal, Portugal
€ 3,95
€ 19,50
Een lichtroze rosé met verfijnde aroma’s van					
framboos, gevolgd door een frisse afdronk.
Solval, Grenache Cinsault, Narbonne,
€ 4,75
€ 22,50
Frankrijk 				
Zalmroze van kleur met geuren van
frambozen en aardbei. Frisse, strakke wijn
met een fijne afdronk.

Rood
Colinas do Sado, Tinto Setúbal, Portugal
Intens krachtig en een prachtige balans
tussen rood fruit, kruiden en het eikenhout.
De afdronk is rond met zachte tannines.

€ 3,95

€ 19,50

Domaine de la Santoline, Cabernet
€ 4,75
Sauvignon, Languedoc, Frankrijk		
Een sprankelende kersenrode kleur met
zachte aroma’s van donker fruit.
Kruidig in de afdronk met aangename zuren.

€ 22,50

Chaumel, Merlot Vin de Pays D’OC Rouge, € 4,75
€ 22,50
Frankrijk 				
Een helder rode kleur met in de geur rood
steenfruit. Een soepele wijn waar bramen
en bosbessen in balans zijn met de lange afdronk.

C A F É

Mousserend
Scavi & Ray Hugo, 20 cl fles		
Prosecco Rosanti Frizzante Trevisio, 20 cl fles

€ 5,25
€ 5,25

