Borrelplank/ vergaderplank 2.0 *
klein, middel & groot

Proef & Beleef plank *
klein, middel & groot

Kaasplank* met antipasti
klein, middel & groot

· Diverse soorten
Hollandse Boeren Borrel
Kaasjes
· Vijgenbrood
· Antipasti diversen
· Kaasdipper

BEST EL UW PLANK:
Stil Genoegen

· Diverse soorten echte
ITALIAANSE

Vleesplank *

klein, middel & groot

· Diverse soorten Italiaanse & Hollandse vleeswaren
· 2 Soorten antipasti		
· Verse huisgebrande nootjes

italiaanse/ spaanse hammen
· Echte italiaanse/ spaanse
SALAMI
· Brabandse/ limburgse
specialiteiten

· Boeren borrelkaasjes
· POTJE KAASDIP, voor bij

· Salades, huisgemaakt
diverse soorten

· ANTIPASTI varieert per

bestelling en seizoen			
		
· ONGEZOUTEN Noten

· GRISINNI’S of toast

de kaasjes

borrelplank KLEIN:
borrelplank middel:
borrelplank groot:

€ 25,€ 35,€ 50,-

* De inhoud van de planken varieert op aanbod & seizoen en kan
afwijken van de getoonde foto’s. Wij verzorgen namelijk een variatie
aan verse producten & anti-pasti.

BROODJES

bij ons ook te bestellen
voor uw

lunch of vergadering

Natuurlijk kunt u bij ons
aangeven wat u
niet lekker vind!

Steenstraat 104a 5831 JJ Boxmeer
0485 52 16 28 of 06 20 63 06 99

info@stilgenoegen.nl

Borrelen, Feestje, Vergaderen...
Wij bieden een groot aanbod aan Italiaanse & Spaanse Vleeswaren,
Anti-pasti, Kazen, Delicatessen, Noten, op smaak gebrachte Olie &
Azijn, Bieren en Wijnen en meer...

*Deze planken zijn seizoensgebonden

Say “Cheese” *

Ovenheerlijke broden combineren
goed met onze borrelplanken....

Wilde plank **

·
·
·

€ 3,95		
·· Appelpave
· Noten-, rozijnenbrood € 4,95
Rustieke bol bruin € 2,95 · Rustieke bol wit € 2,95
· Fleur de Camembert,
zelf af te bakken brood met in het

·
·

pepertje

verzorgde borrelplanken. In de

Lamshammetje
Italiaanse salami, met een klein

Geserveerd met:

Geserveerd met:

Ontdek ons aanbod in compleet

·
·

Wildzwijns paté
Eendenpaté rode port

Diverse soorten Buitenlandse kaas specialiteiten
Notenbrood
Gedroogd fruit

toast, noten, verse cranberrysalsa,

notenbrood & rucola
Klein € 22,95

Middel € 37,95

honing, spaanse vijgen| gekweekt in rode port, kaastoast & noten.
Klein € 24,95
Middel € 39,95

folder een greep uit ons aanbod,

midden een camembert waar je het
brood in dipt.... een mini kaasfondue
€ 9,95

maar vraag gerust naar meer!
Bourgondisch trio *
uw feestborrel
verzorgen wij ook, dan

·
·
·

Vitello Tonato: Vers gebraden kalfsmuis met huisgemaakte tonijnmayonaise
Rundercarpaccio met oude kaas, pesto dressing & nootjes
Coppa di Parma met mozzarella, walnootjes, zoete balsamico & vijgen

presenteren wij lekkers op
grote houten planken.
dit kost

6 euro p.p

Geserveerd met:

toast & rucola
Klein € 23,95

Middel € 35,95

TE BESTELLEN Vanaf 15 personen

Uw complete ‘ Borrel’
shopt u in onze winkel
te Boxmeer
én ook bezorging is mogelijk

ONT DEK OOK
de grootste en lekkerste

Delicatessenwinkel in de regio

Truffel beleving

·
·
·
·
·

**

Feest ‘smakelijk’

Zwarte truffel salami met vers gemaakte Truffel mayonaise
Moliterno al Tartufo, Italiaanse gerijpte pecorino met zwarte truffel
Brie de meaux met truffel roomkaas
Salami cotto (gekookte salami) met schilfers geiten truffel kaas
Truffelchips

Geserveerd met:

Klein € 22,95

Ontdek onze delicatessen op deze
planken. gegarandeerd een verse
authentieke smaakbeleving

toast, dressing & rucola
Middel € 37,95

Zoet & Zalig

·
·
·

Italiaanse koekjes
Nougat
Chocolade

Klein € 19,95

*

·
·

Panforte
Cranberry mix de luxe

Middel € 29,95

