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MENU B**

Hallo Balls & Glory lover,

Allereerst een dikke merci om 
Balls & Glory te overwegen als 
locatie voor jouw event! Met 
veel plezier - en open armen -  
ontvangen we jouw groep en dat 
op elk moment.

Sharing is caring! :) Daarom ser-
veren we 4 verschillende rechttoe 

rechtaan menu’s die je kan delen 
met iedereen uit je groep.

Zo kan iedereen proeven van 
onze heerlijke stoemp en sma-
kelijke salades. Onze ballen wor-
den geserveerd in het midden 
van de tafel op houten planken. 
Fun gegarandeerd!

GRATIS Water en fruit krijg je gratis  
bij Balls & Glory.

JE KAN JE MENU OOK PIMPEN MET EEN PAAR HEERLIJKE EXTRA’S

Neem zeker contact op voor een persoonlijke bespreking van je feestplannen. 
Jouw Balls & Glory shop manager, Jasper (035 68 61 24 - antwerpen@ballsnglory.be)

€ 22p.p.

ball the way

€ 20
Belgische Kost

€ 38  ball the way + drinks + bites 1 2 3

€ 32 ball the way + drinks 1 2

€ 50  aaaaall the way 1 2 3 4

 DRINKS 
Homemade gin / Fever-Tree €9

Cocktail van de maand     €9

Homemade limonade €4 /  €9,5

Wijn €4 /  €20

Belgische bieren van ’t vat €4

 DESSERT & KOFFIE 
Homemade cake of the day met koffie of thee €6p.p.

MENU A*

Gevulde ballen (1,5 bal pp) geserveerd met original stoemp 
van het seizoen en een smakelijke salade om te delen.

1

2 3 drinks of een halve fles 

3

4 Als aperitief een glas cava of huiscocktail, achteraf een 
homemade dessert en koffie of thee.

Bites: het beste van onze boerderij, een assortiment kaas, en 
aperobites van de dag.

*menu A: Belgische Kost:

Klassieke Belgian Ballekes
in tomatensaus (gevuld met 3 kazen) 
met stoemp, 
slaatje on the side  
& 1 van onze homemade drinks 
of bier van het vat  

**menu B: Ball the way:


