BIJDEBAR

Multifunctionele zalen

VOOR BIJ DE BORREL

Huis van Eemnes notenmix van Gotjé
3,50
Nacho’s met cheddar, mozzarella,
tomatensalsa, guacamole, crème fraîche,
jalapeno, bosui
8,50
Borrelgarnituur van de Bourgondiër,
18 stuks met mosterd, chillisaus
13,50
Bitterballen van de Bourgondiër,
7,50
HUIS VAN 9 stuks met mosterd
EEMNES
Borrelplank met Gooische pikante,
gerookte zalm, fuet, parmaham, worst,
olijven, brood, hummus, pesto (2 personen) 17,50

VOOR DE LEKKERE TREK
Ambachtelijke verse friet met pulled
chicken, BBQ saus, mayonaise
Ambachtelijke verse friet met verse worst
picalilly, krokante uitjes, mayonaise
Ambachtelijke friet met parmezaanse
kaas, truffelcremé, peterselie
Hotdog van Slagerij Perier met zuurkool,
mayonaise, krokante ui, bieslook, piccalilly,
friet
Hotdog van Slagerij Perier met kimchi,
rode kool, Japanse mayonaise, sesam, friet
Pompoen soep met Ras el Hanout,
peterselie, crème fraîche
Groentesoep met groenten garnituur,
kalfsballetjes

8,50
8,50
8,50

Het Huis van Eemnes biedt een gezellige
ontmoetingsruimte, bibliotheek, een danszaal,
sportzalen, multifunctionele theaterzaal, een
atelier en multifunctionele (vergader)zalen.
De zalen zijn op te splitsen waardoor
zowel grote als kleine groepen in het
Huis van Eemnes terecht kunnen.
De zalen zijn allemaal voorzien van moderne
presentatiemiddelen en bieden voor
verenigingen, burgerinitiatieven, zakelijke
bijeenkomsten, uitvoeringen of
workshops veel mogelijkheden.
Onze kok zorgt ervoor dat het aan
versnaperingen niet zal ontbreken.
Wil je meer informatie, vraag ernaar bij
onze medewerkers of kijk op de website www.
huisvaneemnes.nl
VOOR DE SNELLE TREK

PORT I SHERRY I VERMOUTH
Port rood I wit
Dow’s Master Blend
Sherry Medium I Dry
Tenido
Martini rood I wit

2,40
2,40
2,40

GEDESTILLEERD
Binnenlands gedestilleerd
Jenever I Beerenburger
Advocaat met slagroom
Pisang Ambon

2,45
3,25
3,25

Buitenlands gedestilleerd
Jägermeister
Bacardi I Vodka
Whiskey I Cognac vanaf
Campari I Malibu

3,25
4,45
4,45
4,45

keuze uit zuurdesem blond of donker
9,50
9,50
5,50
5,50

DAGMENU

Tosti keuze uit kaas of ham, kaas
3,00
Broodje kroket van de Bourgondiër met
mosterd
3,75
Broodje Gooische pikante met mosterd
crème, komkommer
2,75
Amachtelijke friet klein I normaal
2,10 I 3,00
met saus
0,40

Zie achterzijde voor onze overige dranken

Heb je een allergie? Meld het ons!

Dagmenu elke week hebben wij een wisselend dagmenu. Vraag de medewerkers
naar het menu voor vandaag
12,50

www.huisvaneemnes.nl
Volg ons op:
HUIS VAN
EEMNES

BIJDEBAR

