BORRELEN

BITES
BITTERGARNITUUR 16 STUKS 8,50
Bitterballen | kaassoufflés | mini loempia’s |
scampistaartjes | frikandellen | mayonaise |
mosterd | chillisaus
NACHO’S CORENMAET 8,80
Gehakt | paprika | zure room | rode ui |
tomatensalsa | mozzarella uit de oven (ook
vegetarisch te bestellen)
PATA NEGRA 13,50
Dun gesneden ham | crostini’s | tomatensalsa

DE HELE DAG DOOR

ONZE FAVORIETEN
NACHO’S CORENMAET 8,80
Gehakt | paprika | zure room | rode ui |
tomatensalsa | mozzarella uit de oven
(ook vegetarisch te bestellen)
KAASPLANK 11,90
De kaasselectie van Fromagerie Guillaume
Morbier | Bio Blue | Remeker Ryp | Fougeres
Brie | Kletzenbrood | Druivenmosterd

DUBBEL TRIO VAN KROKETJES 5,40
3 Waards rund | 3 Iberico
MINI LOEMPIA’S 5,40
6 stuks | Chilisaus
SCAMPISTAARTJES 6,40
8 stuks | Chilisaus
BORRELKAAS VAN DE KAASBOERDERIJ 5,10
Van Fromagerie Guillaume | mosterd met dille
KIPKLUIFJES 6,00
7 stuks | huisgemarineerd | chilisaus
PITTIGE GEHAKTBALLETJES MET KAAS 5,40
Tomatensaus | mozzarella
PATATAS BRAVAS 3,40
Pittige Harissa mayonaise

BIJ ONS KUN JE BORRELEN TOT EEN KWARTIERTJE VOOR SLUIT

KALFSBITTERBALLEN 6,20
8 stuks | Mosterd
BOURGONDIER BITTERBALLEN 6,90
8 stuks | Mosterd
GEFRITUURDE GRUYERE KAAS 6,20
Aïoli
TRIO CROSTINI’S 7,10
Tomatensalsa | tonijnsalade & gesmolten kaas |
Serranoham
KAASPLANK 11,90
De kaasselectie van Fromagerie Guillaume
Morbier | Bio Blue | Remeker Ryp | Fougeres Brie |
Kletzenbrood | Druivenmosterd

MAETPLANK
MAETPLANK GROOT 11,60
Broodzak Corenmaet | trio crostini’s | borrelkaas | mini
loempia’s | Waardse kroketjes
MAETPLANK GROTER 16,80
Broodzak Corenmaet | trio crostini’s | olijven | borrelkaas |
Waardse kroketjes | mini loempia’s | kipkluifjes
MAETPLANK GROOTST 22,60
Broodzak lekkers | trio crostini’s | borrelkaas | olijven | mini
loempia’s | kipkluifjes | Waardse kroketjes | patatas bravas |
Gruyère kaas

BROOD
BROODZAK CORENMAET 6,10
Kruidenboter | aïoli | tomatentapenade
WARM BREEKBROOD 6,50
Kruidenboter | aïoli | tomatentapenade
BROODZAK LEKKERS 8,90
Kruidenboter | eiersalade & spekjes |
tonijnsalade | rillette eend | chutney van
paprika en Spaanse pepers

ONS
MAET
BROOD

CADEAUBON
VOOR EEN MAETJE

Is er binnenkort iemand jarig of wil
je gewoon een vriend(in) verassen,
vraag dan naar onze cadeaubon met
een bedrag naar keuze!

MAAK KENNIS MET ONZE MAETSTAVEN
KOFFIE OP MAET
Een zwarte koffie, een koffie met een smaakje
of een koffie speciaal door ons samengesteld,
wij maken het graag voor je.
BORRELEN DE HELE DAG DOOR
Bij ons kun je de hele dag door borrelen.
Van maandag tot en met zondag, ‘s ochtends
tot ‘s avonds laat. Niks is te gek!

UITGEBREIDE LUNCH
Zin in een simpel broodje, luxebroodje een
salade of een lunch op maet? Geen probleem,
wij hebben alles in huis om voor jou een
lunch naar wens te maken!
AVONDKAART VOOR IEDER WAT WILS
Vlees, vis, vegetarisch? Brood, soep, salade of
een volledige maaltijd? Bij de Corenmaet is
het allemaal mogelijk!

Wij halen ons brood dagelijks vers bij Vromans Bakkers.
Zij hebben liefde voor het vak, mooie winkels, heerlijke producten en een enthousiast
team. Vromans Bakkers staat voor kwaliteit en service.
Bij de Corenmaet heb je keus uit Vromans Vloerbrood wit met oregano, Vloerbrood
donker met komijn, spelt of stokbrood.
Alle broden worden bereid met Vromans eigen desem en komen dagelijks vers uit de
ovens. Mede door deze unieke desem en lange rijstijden maar ook door de vitamines,
mineralen en voedingsvezels vormen deze broden een gezonde aanvulling op onze
heerlijke menu’s.

