
LUNCH
OP BAGUETTE VAN BROBROOD

Met gemarineerde 
paddenstoelen, ingelegde
paprika en balsamicosaus

Met knoflookboter,
uienchutney, walnoten

en rucola

LUXE BELEGDE BROODJES
14.5

INCLUSIEF VERSE DAGSOEP

DAGSOEP 11.5
16.5

BURRATA

GESMOLTEN CAMEMBERT
Met bacon, tomatensalsa, 

cornichons, uienringen 
en saladeBLACK ANGUS BAL

Met salade, 
komkommer, cornichons 

en dijonmosterdAMBACHTELIJKE PATÉ
Met proschiutto, comté,
ibericoham, kwartel ei, 
tomaat en Franse mayo

Geserveerd
met baguette,

salade, antipasto
en dips

CHARCUTERIE

Allergisch voor
iets? Scan dan
deze QR code
voor onze
allergenenkaart



8

MENU

DAG

PLATS  TAPAS
GESMOLTEN CAMEMBERT

Met chutney
en crudités

BURRATA
Met gedroogde ham, 
seizoensgroenten en  

balsamico cream

CALAMARES
Met knoflook-

mayonaise
en citroen

KIP PARMEZAAN
Kipklui�es gemarineerd 
met parmezaanse kaas 
en srirachamayonaise

GAMBA’S
Gemarineerd in
Dave’s looksaus

meer dan 25 wijnen op glas!
wil je iets proeven? dan 
bieden wij dat graag aan

Wil je meer keuze? Vraag dan naar onze keldermap

iets te vieren? vier het hier!Heb je zin in een goede borrel
met vrienden of collega’s?

Elke vrijdag en zaterdag Cuisine Culinair vanaf 17:00

Per glas
Vanaf 16:00 alle luxe wijnen

half dozijn ZONDAG315
{ }

Vraag naar ons wisselend aanbod

Vanaf p/st

Alle cocktails | G-T’s | spritzen

ELKE WOENSDAG

9.5

ALLE GERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET
BROOD VAN ONZE BAKKER -  BRO BROOD

DE

12.5 11.5 9 8.5 9.5

let op: beperkte voorraad

heerlijk bourgondisch
eten met een twist, uit

onze open keuken

Borrelen met de beste wijnen en lekkere borrelplanken: info@september.nl

live muziek op donderdag
KIJK IN ONZE AGENDA        SEPTEMBER.NL

PROEF

CUISINE CULINAIRE

Allergisch voor
iets? Scan dan
deze QR code
voor onze
allergenenkaart



MENU
b o r r e l p l a n k e n

ENTREMETS
GRISSINI MET
PROSCIUTTO

Grissini met 
gedroogde 

ham en 
tapanade

9.5

VIS UIT
BLIK

Geserveerd met brood
Maak een keuze 

uit makreel, sardientjes, 
tonijn, octopus en 

ansjovis 

9

SAUCISSON

Vers gesneden 
droge worst, 

wisselend aanbod,
met olijven

8.5

BROOD

Plankje brood
met olijven,

zongedroogde
tomaten en

tapenade

7.5

AMBACHTELIJKE
PATÉ

Geserveerd met 
desembrood, 
cornichons en 
dijonmosterd

9.5

Kijk in de vitrine n�r onze 
selectie kazen & charcuterie 

meer dan 25 wijnen op glas!
wil je iets proeven? dan 
bieden wij dat graag aan

Wil je meer keuze? Vraag dan naar onze keldermap

Wij werken samen met lokale importeurs, smaakt het wat je proeft, wij vertellen je graag wie onze leverancier is.
Veel van onze producten verkopen wij ook in ons winkeltje, kom kijken!

DE PLANK
Keuze uit: 3 soorten kaas, 
2 soorten vers gesneden 

charcuterie, olijven, grissini, 
desembrood, crudités en dips

17.5

DE BOURGONDIËR
Keuze uit: 3 soorten kaas, 2 soorten vers 

gesneden charcuterie, visconserven, 
ambachtelijke paté, olijven, 

grissini, desembrood, crudités en dips

29.5

Kijk in de vitrine voor onze

ELKE DINSDAG LIVE JA�
KIJK IN ONZE AGENDA        SEPTEMBER.NL

Allergisch voor
iets? Scan dan
deze QR code
voor onze
allergenenkaart


