
Borrelkaart
Te bestellen tot een half uur voor sluitingstijd.

Koude borrelhapjes

 Portie jonge kaas  �����4�90 
Heerlijke Hollandse jonge kaas 
geserveerd met mosterd en 
selderijzout.

 Portie oude kaas  ������6�00
Pikante Hollandse oude kaas 
geserveerd met mosterd en 
selderijzout.

Portie droogworst  �����������4�90
Traditionele snijworst geserveerd 
met mosterd.

 Portie olijven  �����������4�80
Gemarineerde olijven met 
huisgemaakte marinade.

Patersplank  �������������������13�90
Combinatie van jonge en oude 
kaas, droogworst en onze 
huisgemaakte gehaktbal.

Smeerplank  �������������������11�90
Onze vers bereide smeersels: 
pittige heksenkaas, tonijnsalade, 
tapenade en gekarameliseerde 
uien-aioli met brood.

Bisschopsplank  �������������23�90
Extra grote borrelplank met 
nacho’s, salsa, heksenkaas, aioli, 
jonge kaas, oude kaas, droogworst, 
gehaktbal, olijven, brood.

Huisgemaakte  
gehaktbal  ������������������������4�90
We zijn nog lang geen opa of oma 
maar als je onze gehaktbal proeft, 
zou je denken dat we de oma-
academie cum-laude afgerond 
hebben. Geserveerd met Paeterke 
Döbbel mosterdsaus en echte 
mayonaise.

Warme borrelhapjes

 Nachoschotel  �����������9�90
Nacho’s met rode ui, jalapeños, 
crème fraîche en huisgemaakte 
salsa, overbakken met kaas.

Camembertfondue  �����������9�90
Camembert met rozemarijn 
en honing uit de oven en vers 
gebakken brood om mee te dippen.

 Flammkuchen met  
ham of vegetarisch  ����������7�90
Traditionele Elzasser flammkuchen 
belegd met creme fraiche, ui en 
ham / cherrytomaat.

Rundvlees bitterballen  
8 of 12 stuks  ���������7�90/11�60
Deze heerlijke traditionele 
draadjesvlees bitterballen worden 
gemaakt van verantwoord 
rundvlees. Geserveerd met echte 
mayonaise en mosterd.

Valuas bitterballen  
6 of 8 stuks  �����������9�80/13�00
Dit is een klassieker in Venlo. 
Restaurant Valuas heeft niet voor 
niks een Michelinster en dat proef 
je in deze flinke en rijk gevulde 
bitterbal.

Paeterke Quadröppel  
bitterballen  
6 of 8 stuks  �����������9�80/13�00
Naar het idee van onze chefkok 
in samenwerking met Restaurant 
Valuas geproduceerd.

 Vegetarische bitterballen 
8 of 12 stuks  ���������7�90/11�60
Groente-bitterballen en risotto/
truffel-bitterballen geserveerd met 
mosterd en mayonnaise.

Bittergarnituur  
12 stuks  ������������������������� 8�80
Mix van verschillende gefrituurde 
hapjes geserveerd met echte 
mayonaise en Venlose curry van 
Hela.

 Vegetarisch bitter- 
garnituur 12 stuks  ����������8�80
Uiringen, hot loempia’s, falafel, 
samosa en chilly nuggets 
geserveerd met Thaise chilisaus.

 Potatowedges met  
gekarameliseerde  
uien-aioli  ������������������������4�80
Gefrituurde aardappelpartjes 
met een huisgemaakte aioli 
van gekarameliseerde uien en 
knoflook.




