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INTRODUCTIE

Bij Bourgondi worden alle menu's in
samenspraak met de gast ontworpen. Echter
snappen wij dat het altijd fijn is om een
kleine houvast te hebben om inspiratie op te
doen. Daarom hebben wij dit menu
ontworpen. Hier vindt u alle soorten shared
dining platters die wij momenteel leveren.
Wij willen wel benadrukken dat hiernaast
nog steeds alles mogelijk is.Wilt u graag
planken combineren? Of wil u graag een
bepaald thema uitbreiden? Dit kan allemaal!
U hoeft het maar aan te geven, en wij zullen
met een voorstel komen! De prijzen zullen
dan variëren op basis van uw product keuze.
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ONZE PLATTERS

Franse plank
Spaanse plank

Mexicaanse plank
Italiaanse plank
Hollandse plank

Vis plank
Aziatische plank

Griekse plank



FRANSE

PLANK

STANDAARD

Eendenrilette

Terrine de campagne

Rosette

Tomme de savoye *

Comte *

Camembert *

SUPPLEMENTEN

Saucisson sec

Gratin de pomme de terre

Mini croque monsieur

Salade niçoise

Boeuf bourguignon 

Quiche

€1 p.p.

€1 p.p.

€1,50 p.p.

€2 p.p.
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Stroop

Vanaf €12,50 per persoon

€3 p.p.

€1,50 p.p.

Baguette

(*) kazen kunnen worden aangepast



SPAANSE

PLANK

STANDAARD

Albondigas

Tortilla con chorizo *

Gambas al ajillo

Manchego

Olijven

Jamon serano

SUPPLEMENTEN

Pangasius a la vizcaina

Pincho morunos

Ensalada rusa

Croquettas

Boquerones (ansjovis)

Gemarineerde champignons

€2 p.p.

€2 p.p.

€1,50 p.p.

€2 p.p.
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Aioli

Vanaf €12,50 per persoon

€1 p.p.

€1,50 p.p.

Pan con tomate (brood met tomaat)

(*) Tortilla naturel is ook mogelijk

Chorizo a la sidra €1 p.p.



MEXICAANSE

PLANK

STANDAARD

Empanadas - beef chili

Taquitos - kip

Pico de gallo - salsa

Bourgondi Guacamole

Taco - vis | limoen crème | kool

Quesadillas

SUPPLEMENTEN

Mexicaanse street corn

Mexicaanse rijst

Taco al pastor

Churro bites met chocolade

€2 p.p.

€1 p.p.

€2,50 p.p.

€1,50 p.p.
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Vanaf €13,50 per persoon

Nachos - kaas



ITALIAANSE

PLANK

STANDAARD

Caprese sticks

Parma ham

Bruschetta - classico

Olijven

Meloen met ham

Tapenade - Tomaat & olijf

SUPPLEMENTEN

Spinata romana

Lasagna

Parmigiana

Arancini

€1,50  p.p.

€2,50 p.p.

€1,50 p.p.
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Vanaf €12,50 per persoon

Mini pizza

€2,50 p.p.

Focaccia

Osso buco €2,50 p.p.

Saltimbocca €2,- p.p.



HOLLANDSE

PLANK

STANDAARD

Gehakballetjes

Kaasblokjes

Zalmwraps 

Augurkjes

Bitterballen

Aardappelsalade

SUPPLEMENTEN

Cherrytomaatjes met garnalen

Haring met uitjes

Mini hamburger

Gelderseworst

€2 p.p.

€1,50 p.p.

€0,50 p.p.
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Vanaf €10,50 per persoon

€2,50 p.p.

Stamppot €3 p.p.

Garnalenkroketje €2 p.p.

Baguette



VIS

PLANK

STANDAARD

Garnalen in roomsaus

Mosselen in witte-wijnsaus

Zalmsalade

Pittige tonijnsalade

Gerookte makreel

Toastjes

SUPPLEMENTEN

Oesters - rode wijn azijn | sjalot

Bisque

Haring met uitjes

Gerookte paling

€3 p.p.

€2,50 p.p.

€2,50 p.p.
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Vanaf €14,50 per persoon

€3,50 p.p.

Taco - Vis | limoen crème | kool €3 p.p.

Garnalenkroketje €2 p.p.



AZIATISCHE

PLANK

STANDAARD

Komkommersalade

Vietnamese summer roll 

Mini loempia

Gyoza

Saté

Nasi

SUPPLEMENTEN

Bami

Sushi

Sashimi

Ajam betawi €2 p.p.
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Vanaf €14,50 per persoon

v.a. €0,80 per stuk

Sesam kip €2 p.p.

Beef teriyaki

€1,50 p.p.

Kroepoek

v.a. €2 per stuk

€3,50 p.p.



GRIEKSE

PLANK

STANDAARD

Gemarineerde olijven

Gemarineerde champignons

Humus

Kebabspies

Tzatziki

Pita

SUPPLEMENTEN

Gemarineerde octopus

Gefrituurde calamares

Moussaka

Spanakopitas

€3 p.p.

€2,50 p.p.

€2 p.p.
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Vanaf €12,50 per persoon

€2 p.p.


