
 
 
 
 
 
 
 

Met veel enthousiasme introduceren we de 
Jan’s Borrel -een borrelschaal van 

Restaurant Jan’s Polder, voor thuis! Dat is 
vertrouwd genieten. 

 
De Jan’s Borrel is vanaf vrijdag 17 april 
beschikbaar, maar reserveren kan nu al!  
Kies jij voor Jan’s Borrelschaal, of ga je 

voor Jan’s Borrelschaal Deluxe? 
 

Beide zijn te bestellen voor twee of vier 
personen, en kunnen worden uitgebreid 

met een bierpakket en/ of flesje wijn. 
 

De Jan’s Borrel wordt netjes verpakt in een 
mooie box. Er hoeft dus niets 

teruggebracht te worden. 
 

Afhalen kan op de volgende tijdstippen: 
• Vrijdag, 14.00 – 18.00 uur 
• Zaterdag, 14.00 – 18.00 uur 
• Zondag, 14.00 – 18.00 uur 

 
Je kan eenvoudig telefonisch bestellen via 
040-2546654. Vergeet niet om eventuele 

allergieën door te geven. 
 

Tot snel! 
 

Restaurant Jan’s Polder 
Muggenhol 15a 

5509 LM, Velhdoven 

Wil je extra genieten? Breid je borrelplank uit met een fles wijn of vier  
speciaal-bieren naar keuze, voor € 12.50.  

 
Bieren:  Beerze Blond; Cornet; Texels Springtij; Hertog Jan Grand Prestige;  

La Trappe Witte Trapist; La Trappe Dubbel; La Trappe Tripel; La Trappe Isid’or 
Wijnen:  wit Sauvignon Blanc, Chardonnay, Late Harvest (z); rosé Cabernet Shiraz Rosé; 

rood Carménère, Merlot 

Jan’s Borrelschaal Deluxe 
 

Beemster kaas; prosecco-truffel kaas; brie; fuet-
worst; Coppa di Parma; Spianata Romana; 

olijven; dadels met roomkaas; groentesticks; 
tomaatjes; druiven; nacho’s; gerookte zalm; 

huisgemaakte krabsalade; huisgemaakte 
gehaktballetjes; huisgemaakte perencompote, 
dips en kruidenboter; vers afgebakken brood 

 

Jan’s Borrelschaal 
 

Beemster kaas; brie; fuet-worst; Coppa di 
Parma; Spianata Romana; cervelaatworst; 
olijven; groentesticks; tomaatjes; druiven; 

nacho’s; huisgemaakte perencompote, dips en 
kruidenboter; vers afgebakken brood 

 
 
 
 
 
Deze borrelplank is te bestellen voor € 15,0  
 

Voor twee personen € 14.50 
Voor vier personen € 27.50 

 
Beemster kaas; brie; fuet-worst; Coppa di 
Parma; Spianata Romana; cervelaatworst; 
olijven; groentesticks; tomaatjes; druiven; 

nacho’s; huisgemaakte perencompote, dips en 
kruidenboter; vers afgebakken brood 

 
Voor twee personen € 14.50 
Voor vier personen € 27.50 

 

Voor twee personen € 21.50  
Voor vier personen € 40.00 

 
Beemster kaas; brie; fuet-worst; Coppa di 
Parma; Spianata Romana; cervelaatworst; 
olijven; groentesticks; tomaatjes; druiven; 

nacho’s; huisgemaakte perencompote, dips en 
kruidenboter; vers afgebakken brood 

 
Voor twee personen € 14.50 
Voor vier personen € 27.50 

 


