
KERST BIJ

WEEVA 

Kerstborrel

Verschillende Kerstmenu’s, arragementen voor groepen en buffetten. 

WEEVA



EINDEJAAR BORRELS

Speciaal voor gezelschappen welke wij mogen ontvangen in de periode van 1 
december 2022 tot en met 30 december 2022 heeft onze keuken een selectie van 
mogelijkheden samengesteld. Wij ontvangen u graag voor uw diner met vrienden, 

familie of uw bedrijf en bieden daarvoor verschillende arrangementen voor borrels.

Borrelarrangementen
Onze borrelarrangementen bieden dé uitkomst voor een informeel samenzijn. Voor 
gezelschappen vanaf 10 personen hebben we borrelarrangementen samengesteld 
waarbij u en uw gezelschap gedurende de arrangementsduur onbeperkt gebruik 

kunnen maken van bier (tap), huiswijn (wit, rood, rosé) en frisdrank.

Prijzen per persoon

Borrel de luxe - € 11,50 p.p.
Op tafel plaatsen wij:

Gemengde olijven
Kaasstengels

***
Op schalen serveren wij:

Crostini met brie, walnoot en honing
Crostini met carpaccio van rund met 

pesto en Parmezaanse kaas
Hamrolletjes met monchou roomkaas

Gevuld eitje
Rundvlees bitterballen
Vegetarische loempia’s

Borrelgarnituur extra - € 9,50 p.p.
Op tafel plaatsen wij:

Gemengde olijven
Kaasstengels

***
Op schalen serveren wij:

 Roggebrood met zoute haring 
en uitjes

Tomaatje gevuld met garnalen 
en cocktailsaus

Wrap gevuld met gerookte kipfilet 
en kruidenroomkaas

Wrap gevuld met gegrilde groenten 
en hummus

Borrelgarnituren
Tijdens uw borrel mag een passend hapje uiteraard niet ontbreken. 

Wij hebben voor u een aantal combinaties samengesteld, maar bieden ook de 
mogelijkheid om zelf een borrelgarnituur te maken.

1 uur   € 12,50
1,5 uur  € 15,50
2 uur   € 18,50
4 uur   € 23,50



Borrelgarnituur basis - € 6,00 p.p.
Op tafel plaatsen wij:

Gemengde nootjes
Blokjes kaas geserveerd met mosterd

Selectie worstsoorten

***
Op schalen serveren wij:
Rundvlees bitterballen

Frituurhapjes - € 5,50 p.p.
Een assortiment van diverse hapjes op 
schalen uitgeserveerd met bijpassende 

dips:

Rundvlees bitterballen
Gamba staartjes

Vegetarische loempia
Mozzarella vingers

Borrelgarnituur ‘De gezonde snacks’ - € 7,50 p.p.
Op tafel plaatsen wij:

Crudités met dips
Groente chips
Kaassoesjes

***
Op schalen serveren wij:
Mini vegetarische quiche

Vegetarische loempia’s

Zelf samenstellen?
Naast onze borrelgarnituren is het ook mogelijk om zelf een combinatie samen 

testellen uit al onze gerechtjes. De prijs wordt genoemd per item.

Tafelgarnituren
Selectie worstsoorten  € 2,50
Crudités met dips   € 2,00
Groente chips   € 2,00
Blokjes kaas geserveerd   € 1,75 
met mosterd      
Gemengde nootjes   € 0,95
Kaassoesjes    € 0,95
Kaasstengels   € 0,95
Gemengde olijven   € 0.95

Warme hapjes
Terriyaki kipspiesjes   € 2,50
Mini weeva gehaktbal met jus 
en mosterd     € 2,50
Mini vegetarische quiche   € 2,00
Rundvlees bitterballen   € 1,20
Gamba staartjes    € 1,20
Vegetarische loempia   € 1,20
Mozzarella vingers    € 1,20

Koude hapjes
Tomaatje gevuld met garnalen en cocktailsaus    € 2,50
Crostini met gerookte zalm       € 2,25
Crostini met brie, walnoot en honing      € 2,25
Crostini met carpaccio van rund met pesto en Parmezaanse kaas  € 2,25
Roggebrood met zoute haring en uitjes      € 1,95
Wrap gevuld met carpaccio, rucola en pesto     € 1,75
Wrap gevuld met gerookte kipfilet en kruidenroomkaas   € 1,75
Wrap gevuld met gegrilde groenten en hummus    € 1,75
Hamrolletjes met monchou roomkaas      € 1,20
Boterhamworst met zuur        € 1,20
Gevuld eitje          € 0,95


