menu's speciaal
voor groepen
Bij bistro borage nemen we u en uw
gezelschap graag mee op wereldreis.

Beleef de wereld op zijn best!
Omdat het voor u en ons het fijnst is als we weten waar
de reis naar toe gaat, hebben we een aantal mooie menu’s
voor u samengesteld voor gezelschappen vanaf 8 personen.
Wilt u toch liever appetizers vooraf of genieten van meerdere gangen?
In overleg kunnen de menu’s altijd worden aangepast of uitgebreid.
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met dikke frieten
en mayonaise en zijn uit te breiden met onze bijgerechten.

Borage menu

46,00 p.p

Voorgerecht

Wereld Mezzes Proeverij van 7 Mezzes
Geserveerd met ambachtelijk Grieks pitabrood
Marokko
China
Lemon chicken / sticky /
Gamba / wonton/ chinese dip
Ras el hanôut
Syrië
Indonesië
Muhammara / spicy / paprika /
Buikspek / zacht gegaard /
noot / tapenade (vegetarisch)
gadogado salade /
Peru
ketjang pedis crunch
Ceviche / corvina /
gepekelde sjalot / citrus
Libanon
Shatta yoghurt dip /
Frankrijk
Granaatappel (vegetarisch)
Kalfstartaar / crunch /
remoulade

Hoofdgerechten
Australië

Bavette / Pure angus / 180 gram

of
Indonesië
Corvina/ huidgebakken / Indonesisch garnituur/ djeroek lime schuim
of
Marokko (vegetarisch)
Couscous / handgerolde / fijne groenten / ras el hanout / pruimen

Nagerechten
Amerika

Red velvet cake / Witte chocolade / Limoncello / yoghurt / kersen

of
Italië
Scroppino / cocktail / citroensorbet / prosecco / vodka / limoncello

Columbus menu

37,50 p.p.

Voorgerechten:

Italië
Carpaccio / Irish Angus / basilicum pesto /
rucola / truffel crème / Parmezaan / pijnboompitten
of
Japan
Tonijntartaar / wasabi komkommer / bubbels soja / limoen / bosui
of
Midden-Oosten (vegetarisch)
Shakshuka (eenpansgerecht)/ tomaat / paprika / ui /
specerijen / scharrel ei / ½ ambachtelijk pita brood

Hoofdgerechten
Australië

Flat-iron steak / grained fed/ 180 gram

of
Indonesië
Kabeljauw / huidgebakken / Indonesisch garnituur/ djeroek lime schuim
of
Marokko (vegetarisch)
Couscous / handgerolde / fijne groenten / ras el hanout / pruimen

Nagerechten
Amerika

Red velvet cake/ Witte chocolade / limoncello / yoghurt / kersen

of
Italië
Scroppino / cocktail / citroensorbet /prosecco / vodka / limoncello

