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Huiswijn wit, rood of rosé per glas
Huiswijn wit, rood of rosé per fles
Biologische wijn wit / rood per fles
Mousserende wijn brut of rosé per fles

€
€
€
€

3,75
20,00
25,00
25,00

Rutte Gin & Tonic

€ 8,00

EARTH Koffie / Espresso
Diverse soorten Bradley’s Organic thee
EARTH Cappuccino / Latte macchiato
Verse muntthee / Verse gemberthee / Verse citroenthee

FRISDRANKEN & SAPPEN
THIJS biologisch sap
Double Dutch Skinny Tonic
Double Dutch Ginger Beer
Double Dutch Double Lemon
Sourcy Blauw / Rood
Pepsi Cola / Pepsi Max
Royal Club Cassis
Sisi Orange / 7UP / Ice tea / Ice tea green
Tony’s Chocolonely Chocomelk
Limonade (onbeperkt)
Zelf bijvullen bij de limonadetaps

BIEREN
Hertog Jan (tap 0,25L)
Leffe Blond (tap 0,25L)
Ginette White
Seizoensbier (tap 0,25L)
Wisselende speciaalbieren op fles
Hertog Jan 0,0%
Hoegaarden Radler 2,0%

vanaf
vanaf

HUISWIJNEN

Hapjes en snacks
Nacho’s met kaasdip en salsa
Mini pizza Piacere Italiano (keuze uit 3 varianten)
Biologisch brood met smeersels

€ 5,50
€ 4,50
€ 4,75

Portie bitterballen (6 stuks)
Portie kaassticks (6 stuks)
Portie mini loempia’s (6 stuks)
Portie oesterzwambitterballen van het Kwekersgilde (6 stuks)
Gemengd bittergarnituur (12 stuks)
Gemengd bittergarnituur vegetarisch (12 stuks)
Frites met mayonaise

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 5,50
€ 6,75
€ 6,75
€ 4,00

Kunstminplank voor 2 personen (ook vegetarisch verkrijgbaar)

€ 14,50

Een met zorg samengestelde borrelplank met de mooiste producten
zoals diverse vleeswaren, kaas, brood, chips en dips

Tony Chocolonely reep puur / melk / karamel zeezout
Brownie / Macadamiabar van Christa’s Cookies
Snecco, bourgondische chips (zeezout of paprika)
Bananenchips

€
€
€
€

Siebsurprise

€ 5,50

2,00
3,00
3,75
1,75

Je krijgt een echte Siebtas gevuld met een drankje, lekkers
en een mooie kleurplaat

Een glas water uit de kraan is gratis verkrijgbaar aan de bar

Informatie over allergenen is beschikbaar aan de bar
Vegetarisch

Biologisch

Fairtrade

Pauze- & Naborrelarrangementen
Maak je avondje uit compleet. Reserveer je pauze- en/of
naborrelarrangement in de foyer en geniet van de volgende
extra’s tijdens een verzorgd avondje uit in de Schouwburg
van Kunstmin.

Pauzearrangement
•
•
•
•

Gereserveerd tafeltje tijdens de pauze
Drankje uit het Hollands assortiment
Drie warme hapjes
Tafelgarnituur bestaande uit nootjes en olijven

€ 5,- p.p.*
* € 8,00 als bij de voorstelling of het evenement
geen pauzedrankje is inbegrepen

Pauze-to-go
• Drankje uit het Hollands assortiment
• Nootjes, snoep of chocolade
• Staat klaar in de pauze

€ 3,75 p.p.*
* € 6,75 als bij de voorstelling of het evenement geen
pauzedrankje is inbegrepen

Naborrelarrangement
•
•
•
•

Gereserveerd tafeltje na afloop
Drankje uit het Hollands assortiment
Drie warme hapjes
Tafelgarnituur bestaande uit nootjes en olijven

€ 8,- p.p.

Naborrelarrangement
Kunstmin
• Gereserveerd tafeltje na afloop
• Drankje uit het Hollands assortiment
• Kunstminplank

€ 9,75 p.p.

Wij werken met trots samen met lokale ondernemers
en gebruiken bewust, waar mogelijk, duurzame
producten.

