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Borrelen met vrienden, collega’s of familie. Je bent altijd welkom bij Thym. 

Lekkere bittergarnituur doet het altijd! Hier geniet iedereen wel van.  

7 stuks pp | €5,- per persoon ||| 14 stuks pp | €10,- per persoon * 

 

De classic borrel wordt veel gekozen voor diverse doeleinden.  

Het is een combinatie aan luxe belegde crostini’s, bittergarnituur en bladerdeeghapjes.  

(Totaal 6 stuks per persoon) €7,50 per persoon * 

(Totaal 12 stuks per persoon) €14,50 per persoon *  

  

De aperitivo borrel is een samenstelling tussen ons populaire Thym Plateau  en Plateau Hollande . 

daarnaast wordt er een glaasje seizoenssoep geserveerd. 

 

Pata Negra | rilette van eend | vers stokbrood | aïoli | truffelcrème | brokkelkaas | ossenworst | olijven | 

bitterballen | meloeskes 

 

Dit alles op wordt op stijlvolle planken op tafel geserveerd | € 15.- per persoon 

 

Een borrel in stijl vier je met een amuse borrel. Een variëteit aan mooie huisgemaakte amuses wordt 

geserveerd aan jouw gasten.   

Prijs is €3,50 per amuse en te bestellen vanaf 4 amuses per persoon.  * 
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Voel je vrij om aan te geven wat je zoekt. Wij zijn sterk in het maken van een samenzijn op maat. Graag 

gaan we met jullie om tafel om de mogelijkheden door te spreken en de zorg uit handen te nemen.   

 

Alle dranken worden berekend op nacalculatie. Bij wijn tellen wij per genuttigde fles, een geopende fles 

wordt per glas berekend. Bij het borrelen is het ook mogelijk om te kiezen om de drankjes inclusief te 

nemen. Hiervoor betaal je voor een 3-uurs arrangement €22,50 per persoon voor onbeperkt pils, huiswijn 

en frisdranken. Ieder extra uur wat je wilt toevoegen bedraagt  €6,- per persoon.  Voor gezelschappen 

boven de 60 personen kunnen wij afhankelijk van de afname van andere diensten en producten andere 

drankprijs afspraken maken.  

 

*De getoonde borrels zijn te bestellen vanaf 20 personen. Met minder dan 20 personen is het mogelijk 
gebruik te maken van onze borrelkaart. 
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