
FLAMMKUCHEN  
Een heerlijke specialiteit uit de Elzas. 
Een knapperige dunne bodem van brooddeeg, ingesmeerd met 
crème fraîche, uit de oven.  
Belegd met verschillende toppings. 
Heerlijk als lichte maaltijd of als snack bij de borrel om te delen.

7,50

8,00

8,25 

8,50 

Flammkuchen traditioneel 
crème fraîche, spekjes, rode ui 

Flammkuchen geitenkaas  
crème fraîche, geitenkaas, honingmosterd, rucola 

Flammkuchen mozzarella 
crème fraîche, mozzarella, pesto, 
tomaatjes  

Flammkuchen Romana  
crème fraîche, Spianata Romana,  
parmezaanse kaas, paprika  

Flammkuchen appel 
vanille crème, appel, kaneel, Bastogne crumble  
en slagroom 

Flammkuchen roodfruit  
vanille crème, roodfruit, Bastogne crumble en slagroom 

 Zoete Flammkuchen: 
kleinere maat flammkuchen, 1 pers.

6,50

6,90 



BORREL  

Hollandse plank 
bitterballen, kaas, droge worst,  
breekbrood met kruidenboter 

Aziatische plank 
kipsateetjes, gefrituurde garnalen, 
vega loempiaatjes, samosa 

Vegetarische plank 
jalapeño roomkaas bitterballen,  
tomaat & mozzarella stokjes,  
vega loempiaatjes en nacho’s uit de oven 

Zusjes plank 
bitterballen, gehaktballetjes, 
breekbrood met pesto dip en kruidenboter, 
droge worst, Spianata Romana, 
vijgenbrood en kazen (Dulses, Oud Brugge, 
Blue de Wolvega) 

13,90

13,00

13,75

19,50

Borrelplanken 



Bitterballen       € 5,50 
8 stuks 

Vlammetjes     € 7,50 
6 stuks 

Mini-snacks     
8 stuks      € 6,00 
16 stuks      € 11,50 

Chicken fingers    € 6,75 
6 stuks  

Jalapeño roomkaas    € 4,75 
bitterballen 
6 stuks 

Vega Loempiaatjes    € 6,75 
6 stuks 

Gefrituurde garnalen € 5,00 
6 stuks 

Kaasloempiaatjes     € 6,75 
6 stuks 

BORRELHAPPEN

Zie ook:
Onze uitgebreide bier- en drankenkaart

Breek brood       € 5,00 
met pestodip en kruidenboter 

Nachos Todos     € 9,25 
Tortilla chips uit de oven met kaas, 
tomaten salsa, lente-ui, guacamole, 
crème fraîche, en salsa saus  

Zoete aardappel frites 
met een topping van     € 7,50 
tomaten salsa, lente-ui en  
crème fraîche 

Pikante gehaktballetjes 
in pittige tomatensaus     € 6,90 

Kaasplankje      € 8,75  
Oud Brugge, Dulses, 
Blue de Wolvega en  
vijgenbrood 

Portie kaas    € 5,00  
Hollandse belegen kaas 

Portie droge worst   € 5,00  

Geserveerd met 
bijpassende saus



WWW.ZUSJESDEBOER.NL

* Heeft u een allergie laat het ons gerust weten en wij adviseren u graag 
* Per tafel, groep presenteren wij één rekening

http://WWW.ZUSJESDEBOER.NL

