DNW: DE PLEK VOOR BORRELS & FEESTJES!
Bij De Nieuwe Wereld houden wij wel van een feestjes en borrels!
Daarom kun jij ook jouw vakantieborrel of een andere leuke gelegenheid bij ons houden.
Je hebt keuze uit onze standaard drankenarrangementen, een naar eigen wens samen te stellen
Walking Dinner of kies voor ons complete arrangement. Zijn er speciale wensen of verzoeken?
Wij gaan graag met je in gesprek om samen tot een mooi voorstel te komen!

Dranken
Bij De Nieuwe Wereld kun je gezellig borrelen met vrienden, collega’s of familie
voor een vaste prijs per uur. Hierbij kun je onbeperkt genieten van:
Heineken tapbier | huiswijnen | fris | water | koffie | thee
Wij serveren bij ontvangst een borrelplank met:
desembrood | aioli | zeezoutboter | kerriedip | vleeschwaar |
luxe nootjes | olijven | nacho’s | bbq saus
Drankenarrangement 1 uur

9.25 p.p.

Drankenarrangement 2 uur

16.00 p.p.

Drankenarrangement 3 uur

21.50 p.p.

Drankenarrangement 4 uur

26.00 p.p.

BORRELHAPPEN
Wil je jouw drankenarrangement uitbreiden met extra borrelhappen?
We hebben diverse mogelijkheden waarmee je jouw borrel compleet maakt.
Broodplankje aioli | zeezoutboter | kerriedip
Vleeschwaar Parmaham | fuet | olijven
Borrelhap 8 stuks | gemengd | mayonaise
Tortillachips gesmolten kaas | bbq saus | chilisaus
Bugles chiliroomkaas | gesmolten kaas | tomatensalsa
Flammkuchen spek | ham | kaas | ui | rucola | crème fraîche

4.00
4.00
7.00
7.75
7.75
8.50

WALKING DINNER
Wil je samenkomen met familie, collega’s of vrienden? Dan is een walking dinner in ons
DNW Café een fijne plek om samen te komen. Onder het genot van ons uitgebreide
drankenassortiment en een van onze borrelhappen kun je hier samen genieten van het leven!
Maak een keuze uit onderstaande gerechtjes en stel zo jouw eigen Walking Dinner samen.
[+/- 6 gerechtjes p.p. volstaat als lichte maaltijd]
Tomatensoepje grove tomaat | gehaktballetjes | bosui
Crostini tonijn huisgemaakte tonijnsalade | rode ui | rucola
Crostini geitenkaas hummus | geitenkaas | rucola
Crostini gerookte entrecote truffel | gerookte entrecote
Popcorn chicken
Oesters rode ui en sjalot vinaigrette
Kipspiesje spies pindasaus | bosui | gefrituurde uitjes
Puntzakje frites truffelmayonaise
Gamba kerriedip
Ambachtelijke runderbitterbal grove mosterd
Krabkoekjes aioli
Camembert bites chilisaus
Pastel de nata [Portugese koffie lekkernij]
Witte chocolademousse witte chocolade | Oreo Cookie

1.75 p.st.
2.50 p.st.
2.25 p.st.
2.50 p.st.
3.00 p.st.
2.50 p.st.
2.50 p.st.
1.75 p.st.
2.50 p.st.
0.85 p.st.
0.50 p.st.
0.70 p.st.
1.35 p.st.
2.00 p.st.

ENJOY LIFE, ENJOY DNW!

Heuvel 29, Oss | 0412 65 84 24 | dnw-oss.nl | info@dnw-oss.nl | instagram.com/dnwoss | facebook.com/dnwoss

