
Stap 1: Zorg dat je weet wie 
er komen
Het mooie aan een borrelplank is dat je er voor 

ieder wat wils op kan leggen. Houdt opa niet van 

kaas en eet je tante geen vlees? Geen probleem, 

ook zĳ  kunnen gewoon aanschuiven, zeker met 

deze tips! Voor je gaat beginnen met de borrel-

plank samenstellen is het wel slim om de dieetwen-

sen van je gasten te inventariseren. Wordt het vis, 

vlees of vega? Bovendien geeft dit je ook een goe-

de indicatie van hoe veel je van alles moet halen.

Stap 2: Kies de juiste borrelplank
Voor we je alles vertellen over hapjes voor op de 

borrelplank, beginnen we bĳ  de basis: het juiste 

plateau! Een groot, houten exemplaar zorgt er gelĳ k 

voor dat de tafel er gezellig uitziet. Houd er wel 

rekening mee dat de plank vies kan worden door 

al dat lekkers. Het is zonde als je een duur plateau 

gebruikt waarvan achteraf blĳ kt dat je hem onmoge-

lĳ k weer schoon kan krĳ gen. Kĳ k voor leuke bor-

relplanken op Bol.com, FonQ, de Bĳ enkorf, Bowls 

and Dishes en Kookpunt. Als je veel gasten krĳ gt, 

kun je overigens het beste meerdere borrelplanken 

samenstellen. Je kunt er ook voor kiezen om één ve-

getarische borrelplank te maken en eentje met vlees 

en vis. Houd ook rekening met sauzen en smeersels 

en de schaaltjes die je daarvoor nodig hebt.

Stap 3: Bepaal de hapjes voor 
op de borrelplank
Nu je weet wat de wensen van je gasten zĳ n, is het 

tĳ d voor ons favoriete deel: bepalen welke hapjes 

je op de borrelplank gaat serveren! Het leukste is 

het om te kiezen voor een breed scala aan lekkere 

bites: een beetje vlees, een beetje vis, een beetje 

vega(n). Misschien kies je er zelfs voor om te wer-

ken met gangen: eerst een borrelplank met koude 

gerechten, gevolgd door een versie met allemaal 

warme hapjes. Een ander idee is om te werken met 

een thema. Maak bĳ voorbeeld uitsluitend Holland-

se, Franse of Mexicaanse gerechtjes voor op de 

borrelplank. De keuze is reuze! Laat het mixen & 

matchen maar beginnen!

Stap 4: Leg alles op de juiste plek
Heb je alle borrelplank hapjes gemaakt? Dan is het 

tĳ d om alles een mooi plekje te geven. Je kunt het 

beste beginnen met de gerechten die je in schaal-

tjes hebt gedaan. Zet deze op de juiste positie en 

leg vervolgens de ‘losse’ lekkernĳ en eromheen, zo-

als bĳ voorbeeld de kaas en de vleeswaren. Sausjes 

en smeersels hoeven niet per se op de borrelplank, 

maar kunnen ook gewoon op tafel gezet worden. Is 

alles klaar? Dan is het tĳ d om te genieten van alle 

ooh’s en aah’s, jouw gezelschap en al dat lekkers. 

Geniet ervan!

Het weekend vieren wĳ  bĳ  Foodies het liefst met lekker eten 
en drinken. Een goede borrelplank met � ink wat lekkere hapjes 
mag dan ook zeker niet ontbreken. Maar hoe stel je een goede 

borrelplank samen? En welke hapjes mogen op de borrelplank niet 
ontbreken? Volg deze 4 stappen.
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Koude borrelhapjes:Koude borrelhapjes:
Toast

Stokbrood Het lekkerste stokbrood 

haal je natuurlĳ k vers bĳ  de bakker.

Kaas Jong, oud, belegen, brie, 

kruidenkaas, schimmelkaas

Vleeswaren Bĳ voorbeeld salami, 

chorizo, fuet, grillworst en rauwe ham

Olĳ ven

Rauwkost en groenten Bĳ voorbeeld 

cherrytomaat, wortel, paprika en 

komkommer.

Fruit Druiven doen het altĳ d erg goed 

op een borrelplank!

Wraps Bĳ voorbeeld wraps met zalm en 

roomkaas, kip en avocado, carpaccio 

of caprese. Snĳ d de wraps na het 

beleggen in kleine stukjes en steek er 

een satéprikker in.

Bruschetta Kies voor de klassieke 

bruschetta met tomaat of ga juist 

voor een versie met tuinbonen en 

geitenkaas. Allebei kan natuurlĳ k ook!

Spiesjes met tomaat en 

mozzarella

Kaasstengels

Zoete pepers gevuld met 

roomkaas

Dadels omwikkeld met spek

Gevulde eieren

Shortbreadcrackers met 

Grana Padano

Warme borrelhapjes:Warme borrelhapjes:
Flammkuchen Bĳ voorbeeld met 

geitenkwark, mosterd en spek. Snĳ d dit 

hapje klein voor je hem serveert.

Bitterballen

Mini loempia’s

Uienringen

Tex-Mex toast

Parmezaankoekjes met kummel

Kippenvleugels Bĳ voorbeeld 

sweet & spicy, piri piri of Jamaican 

chicken wings.

Mozzarellasticks

Gefrituurde garnalen Al dan niet op 

een stokbroodje.

Nacho’s uit de oven Lekker vega, 

met kip of juist met gehakt.

Inktvisringen

Spareribs Snĳ d de spareribs na 

bereiding in kleine stukjes.

Gehaktballetjes

Gegrilde groenten Denk bĳ voorbeeld 

aan paprika en courgette.

Champignons in bierbeslag

Biefstukpuntjes

Smeersels & sausjes:Smeersels & sausjes:
Aioli

Hummus

Pesto

Roomkaas

Guacamole

Satésaus

Muhammara

Tapenade Bĳ voorbeeld 

dop erwtentapenade.

Chimmichurri

Chilisaus

Knoflooksaus

Paprikadip

Amba (pittige mangosaus)

Meer borreltips? Ga naar foodiesmagazine.nl


