


Cava 7 euro

Champagne 10 euro

Bruisend ontvangst



❋ Hendricks 10 euro 
Fevertree Elderflower tonic
Komkommer | limoen

❋ Pink Gin 8 euro 
Fevertree Naturalic Light tonic
Granaatappel | grapefruit

❋ Etsu 12 euro 
Fevertree Mediterranean tonic
citroen | tijm

Gin Tonic ontvangst
We zullen jullie gasten ontvangen met een feestelijke Gin Tonic naar keuze: 



Vine Cocktail
We zullen jullie gasten ontvangen met onze feestelijke huis cocktail. 

Gin | gingerale  | gember | tijm 8

Vine Mocktail

Appel | vlierbloesem | gember 6



CULINAIRE INVULLING



Borrelplank
Gebrande notenmix 1,5
Gemarineerde olijven 1,5
Groente tuintje | rauwe groente | hummus 1,5
Grissini met dip 1,5
Zuurdesembrood met pesto en aioli 1,5
Charcuterie met Amsterdamse zuurtjes 3
Rijpe kazen 3
Combinatie van charcuterie en rijpe kazen 5

Bites
Oester | naturel 3 
Steak tartaar | toast | ingelegde groente 3
Bruschetta | ciabatta | tomaat | basilicum | knoflook 2
Zalm | tataki | sesam | wasabi crème 2
Bitterballen | Holtkamp | kalf | romige mayonaise 1,5
Tempura garnalen | chili 1,5
Loempia | kip | pinda-sesamdip 1,5
Gyoza | groente | sesam | bosui 2
Yakatori | kip | bosui 2
Nacho | bakje | guacamole | crème fraîche | kaas 3,5
Kaas croquettas | mosterd mayo 1,5
Chorizo croquettas | limoen mayo 1,5

Late night snack
Flammküchen | crème fraîche | spekjes | rode ui 3
Mini broodje hamburger | truffelmayonaise | tomaat | augurk 4,5
Broodje kroket / frikandel 3



VINE 9 euro 

Tafelgarnituur
Gemarineerde olijven
Gebrande notenmix
Grissini met dip

Bites
Bruschetta | ciabatta | tomaat | basilicum | knoflook 
Loempia | kip |  pinda-sesamdip

Late night snack
Bitterbal | romige mayonaise 



VINE’R 15 euro 

Tafelgarnituur - borrelplank
Gemarineerde olijven
Charcuterie met Amsterdamse zuurtjes
Zuurdesembrood met pesto en aioli

Bites
Bruschetta | ciabatta | tomaat | basilicum | knoflook
Zalm | tataki | sesam | wasabi crème
Yakatori | kip | bosui
Chorizo croquettas | limoen mayo

Late night snack
Broodje kroket of frikandel



VINE’ST 28 euro 

Tafelgarnituur - borrelplank
Gemarineerde olijven
Pata negra | balsamico parels
Zalm tataki
Gerijpte kazen
Gebrande noten

Bites
Oester | naturel 
Steak tartaar | toast | eendenlever 
Gyoza | groente | kewpi | sesam | bosui
Nacho | bakje | guacamole | crème fraîche | kaas
Chorizo croquettas | limoen mayo 

Late Night snack
Mini broodje hamburger met truffelmayonaise



Corners
Voeg een toffe beleving toe aan jullie feest!

Koffie Piaggio €650 

Helemaal in stijl plaatsen we een authentieke Piaggio ingericht tot koffie corner. 
Een barista schenkt onbeperkt latte art koffie’s en heeft een mooi assortiment
aan verse thee.

Oestermeisje | Oesterman €150

Verse oesters worden open gestoken en geserveerd met verschillende garnituren door onze 
oesterman terwijl hij rond loopt. 
Per uur - exclusief oesters

Kaviaarman €150

Een proeverij van verschillende soorten kaviaar of een gave beleving waar we kaviaar 
op de hand serveren met crème fraîche. Per uur – exclusief kaviaar

Kaas corner €17

Een toffe hoek met een ruim gevulde tafel vol verschillende rijpe kazen, brood en garnituur.
Per persoon – inclusief chef

Charcuterie corner €18

Een toffe hoek met een ruim gevulde tafel vol verschillende mediterraanse hammen 
en worsten, brood & garnituur.  Per persoon – inclusief chef

Kaas en charcuterie corner €20

Een toffe hoek met een ruim gevulde tafel met verschillende soorten kaas en charcuterie, brood 
en garnituur. Per persoon - inclusief chef 

Sweet table €15

Een gave hoek met een ruim gevulde tafel met verschillende soorten sweets. 
Denk aan donuts, cupcakes, taartjes en andere zoetigheden
Per persoon



Walking dinner
5 gangen 45
6 gangen 53
7 gangen 60
8 gangen 67

Veggie
Burrata | inca tomaten | basilicum 
Springroll | rauwe groente | pindadip 
Quiche | groenten
Tagliatelle | truffel | paddenstoel 

Fish
Oester | oosters gemarineerd
Poke bowl | gemarineerde zalm | edamame | wakame
Gamba | papadum | mango | koriander 
Kabeljauw | gebakken | orzo | beurre blanc | courgette | venkel

Meat
Beef tataki | furikake | ingelegde groentjes
Taco | pulled pork | guacamole | 
Yakatori | kippendij | lente-ui
Bavette | chimichurrie

Sweets
Tiramisu
Chocoladetaartje
Peer | bladerdeeg | blauwe kaas
Kaas 



DRANKENKAART



Vine-list

Qasal Monteiro - wit 24 euro
Een frisse portugeese blend, arinto in de hoofdrol wat zorgt voor mooie zuren, fris fruit en een zachte afdronk

La Mota - Verdejo 25 euro
Super mooie sappige, florale en verdejo uit de Rueda. Witte perzik en honingmeloen spelen de hoofdrol

Sachetto – Pinot Grigio 30 euro
De bleekgele Pinot Grigio imponeert meteen door zijn strakke neus vol citrusfruit, laurier, iets mineraal en wat 
amandelen. De zinderende smaak vol krokant wit fruit, tintelende zuren en een mooie mineraliteit.

Qasal monteiro – Rosé 24 euro
Een fonkelend licht roze kleur. Geuren van aardbei, perzik en witte bloesem. Een intens frisse rosé met karakter en een 
zeer mooie, zuivere afdronk.

Qasal Monteiro - rood 24 euro
Diepe donkerrode kleur. De neus is zeer expressief en heeft tonen van framboos, aardbei en zachte kruiden. Deze 
Portugese blend van merlot en syrah druiven heeft geen houtopvoeding gehad waardoor je een licht, toch fruit gevuld, 
glas rode wijn drinkt.

Abott’s & Delaunay - Pinot Noir 35 euro
Twee beroemde bourgogne producenten die in het zuiden van Frankrijk een flink stuk grond hebben gekocht met daarop 
pinot noir stokken. Ze hebben hier een mooie bourgogne stijl van gemaakt die wat dikker op het fruit zit. 
Helder, diep robijnrood van kleur. In de neus aroma’s van rode kersen, bessen en iets van bosgrond, in de mond spat het 
kersensap tegen je wangen aan.



Drankenkaart

Frisdranken
Aqua Panna 2,5
San Pellegrino 2,5
Coca cola 2,5
Coca cola zero 2,5
Ice tea green 2,5

Ginger ale 2,5

Bieren
Peroni - tap 3
Peroni 0.0 - fles 3
Speciaalbieren - fles 5

Sterk
Bacardi 7
Malibu 7
Belvedere 9
Aperol / limoncello spritz 8

Afkoop per uur
Bier / huiswijn / fris 12,5
Bier / wijn / fris / sterk 16

Dit is ons standaard assortiment, mochten we iets anders voor jullie in huis kunnen halen, dan 
doen we dat graag!



KOSTEN



Overige kosten

- Personeelskosten 25 / uur 

- Schoonmaak 75

Boven een totaalbedrag van € 2500 vervallen bovenstaande 
kosten.


