
Plezant

                                                                                   A la carte 

S oepen

Asperge                                              €7.50 

Bosui | ei | asperge 
Bisque                                               €7.50 

Strandkrabbetjes | zure room  
      Met extra mulfilet                       €10.00 

B ijgerechten

Gemarineerde krieltjes         €2.50 
Frietjes met mayonaise         €2.50 
Seizoensgroenten           €2.50 
Frisse salade             €2.50 
Pofaardappel met zure room      €2.50 

C omfortgerechten 

  Aanraders voor een warme lunch! 
Plezante burger                                   €16.75 

Spek | ui | Cheddar | burgersaus 
Plezante vega burger                           €16.75 

Paddestoelen | Cheddar | burgersaus 
Spareribs                                             €17.50 

Knoflooksaus | chili | pofaardappel 
Shakshuka                                           €16.75 

Paprika | tomaat | ei | geitenkaas | brood 

H oofdgerechten 
Shortrib                €18.75 

Eigen jus | pofaardappel | peen 
Zalmfilet               €19.50 

Gepocheerd ei | witte wijn saus 
Asperges                €17.75 

Ei | botersaus | krieltjes 
  Met ham             €18.75 
  Met zalmfilet           €21.75 

V oorgerechten

  Met een broodplank héérlijk als lunch! 

Buikspek                                           €7.50 
Doperwt | wortel | beukenzwam  

Zeebaars                                           €7.50 
Ceviche | mango | parelgort         

Asperge                                            €7.50 
Mousse | kwartelei | asperge | toast 

H apje vooraf

  Samen een lekker hapje vooraf?  

Begin met een hapje van de borrelkaart. 

N agerechten

Brownie                 €6.75 

Aardbei | bosfruit | vanille 
Lemon curd                €7.50 

Meringue | mango | oreo 
Kaasplank              €11.75 

4 kazen | toast | chutney | tuinboon 



Plezant

                                                                                   Borrel en m"r


P lanken voor 2 personen

 Vraag gerust naar onze vegetarische opties 

Warme plank                                    €15 .00 
Bitterballen | kaastengels | kroketjes | nacho’s 

Borrelplank                                       €15.00 
Olijven | nootjes | toast | kaas- en vleessoorten 

  Met broodplank                              €20.00 
Borrelplank deluxe                            €30.00 

Broodplank | warme plank | borrelplank  
Nachos                                               €8.50 

T ake away


Zit je heerlijk op het terras,  
en wil je ook onbezorgd de avond tegemoet? 

Je kunt uiteraard blijven eten. Of maak een 
keuze uit ons take-away aanbod op onze 
website en neem Plezant mee naar huis. 

Voor alles geldt: bestel op tijd, zodat we de 
voorbereidingen kunnen treffen. 

Z oetigheden bij de koffie

Brownie                                            €3.50 
    Met vanilleroom                            €4.25 
Appelkruimeltaart                              €3.50 
     Met vanilleroom                           €4.25 
Kleintje zoet                                      €5.00 

Plankje zoetigheden voor 1 persoon 

W arme snacks per stuk

Uiteraard geserveerd met een sausje 

Bitterballen                                        €0.90  
Vegan bitterballen                              €0.90 
Kaastengels                                        €0.90  
Bospaddestoel kroketjes                      €1.00 

L o$e borrelhapjes

Broodplank                                       €6.00 

Foccaccia | olie | pesto                         
Bruschetta                                         €6.50  

Gepofte cherrytomaat | pesto        
Gemarineerde olijven                        €3.50  
Portie kaas                                         €4.50 
Portie worst                                       €4.50  

S tijn's menu

Het liefst verrassen wij jou met het 
verrassingsmenu van Chef Stijn: Stijn’s menu! 

Binnenkort, als we weer écht, volledig diner, 
kunnen aanbieden zullen we weer een heel 
menu samenstellen.  

Momenteel bestaat het menu voornamelijk 
uit gerechten van de kaart. 

   3 | €33.50  4 | €37.50  5 |  €41.50


