
De Bruine Boon is dagelijks geopend vanaf 9.00 uur. 
GROEPSLUNCH- EN DINER | 2 personen - 60 personen 
BORRELS | maximaal 30 personen voorzijde restaurant, tenzij exclusief gereserveerd 
EXCLUSIEF | op aanvraag

CAPACITEIT 
Zondag t/m woensdag 60 personen 
Vrijdag en zaterdag 32 personen 

GELDIGHEID OPTIE 
Vanaf aanvraag 7 dagen geldig (hierna vervalt de optie) 

MINIMALE OMZET 
Voor exclusieve evenementen hanteren we een minimale omzet. 
Zend je aanvraag naar info@debruineboon.nl

MUZIEK 
Achtergrondmuziek aanwezig DJ’s, zang, instrumenten, luide muziek of gebruik van 
microfoons uitsluitend mogelijk voor exclusieve evenementen. 

AANTAL GASTEN VOOR DE REKENING BINDEND 
Tot 2 dagen voorafgaand aan het evenement kosteloos te wijzigen, anders wordt het 
laatst doorgegeven aantal  in rekening gebracht. 

DIEETWENSEN EN ALLERGIEËN 
Van personen met dieetwensen en/of allergieën vernemen we graag de keuzes vooraf. 
Graag per persoon de keuze voor het voor- hoofd- en nagerecht tezamen met de dieet-
wensen en/of allergie. 

BETALING VAN DE REKENING 
Op de avond zelf, door 1 persoon of voor bedrijven, mogelijk op factuur.
Digitale factuur op PDF per mail is gratis. Voor e-facturatie hanteren we 25,- 
administratiekosten.

GROEPSARRANGEMENTEN



DRANKEN & BORRELBITES
DRANKEN geschonken op basis van nacalculatie 
Heineken bier  3,40 
Wijn   vanaf 485
Frisdrank   vanaf 3,00

WIT 
Chardonnay Reserva, Santa Alvara, Chili  5,25 30,00 
Verdejo Organic, Tres Cigüeñas, Toledo, Spanje  4,85 27,50 
Sauvignon Blanc Gentry, Languedoc, Frankrijk 5,00 28,50 

ROSE 
Pinot Grigio Rosé Fratelli Zuliani, Venezie, Italië 4,85  27,50

ROOD 
Malbec Norton Finca la Colonia, Mendoza, Argentinië  5,00 28,50 
Cabernet Sauvignon D’Alamel, Reserva, Lapostolle, Chili  5,25  30,00 
Tempranillo Organic, Tres Cigüeñas, Toledo, Spanje  4,85 27,50 

WARME BITES 6 stuks 7,95 
Rundvlees bitterballen 
Kipnuggets 
Vlammetjes 
Mini frikandellen 
Kaastengels 
Kaassoufflés 
Mini loempia’s 
Vegetarische bitterballen

MIXED BITES 
Gemengd bittergarnituur kan ook vegetarisch 
9 stuks 9,50 
16 stuks 14,50

NACHOS 9,25 
Guacamole, jalapeño peper, cheddar cheese
zure room, rode ui

BRUINE BOON BORRELPLANK
Vanaf 2 personen 15,00 per persoon

Bitterballen, mini frikadellen, mini loempia’s, mini gehaktballen, grillworst
 oude kaas, olijven, stokbrood, kruidenboter, aioli, kleine portie nachos

VEGA  BORRELPLANK
Vanaf 2 personen 15,00 per persoon

Vegetarische bitterballen, kaastengels, mini loempia’s, wrap doperwten 
hummus gegrilde paprika, tomaat, komkommer, oude kaas, mozzarella stick 

olijven  stokbrood, kruidenboter, aioli, kleine portie nachos



GROEPSDINER 
Vanaf 8 personen | Dagelijks vanaf 17:00

Er kan tot 12 personen à la carte gedineerd worden
Optie A: Menu 27,50 per persoon 
Optie B: Menu + Frans stokbrood aioli, kruidenboter 30,00 per persoon 
Keuze van toepassing op de gehele groep 

MENU DE BRUINE BOON 
Huisgemaakte tomatensoep  

kruidenolie  

 Burrata 
tomaat, pesto, basilicumolie 

Rundercarpaccio 
parmezaanse kaas, pestomayo, pittenmix, rucola

  Visplateau +4,50 
gerookte paling (Eveleens), gerookte zalm

Hollandse garnalen, cocktailsaus, toast

***
Zalmfilet 

gebakken, witte wijnsaus, roerbakgroenten

 Beyond burger  
truffelmayo, tomaat, sla 

Saté, kippendij of varkenshaas 
 pindasaus, atjar, kroepoek, krokante uitjes  

Kogelbiefstuk +3,00 
rode wijnsaus, groenten

***
Bruine Boon Dessert

warme appeltaart, koffie-ijs, slagroom 

• Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet en Zaanse mayonaise
• Van personen met dieetwensen de keuzes plus allergie/dieetwens vooraf doorgeven 

• Vanaf 20 personen ontvangen we graag de keuzes van de gehele groep vooraf

Vegetarisch

Vegan


