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Kerst Bestelformulier 
Beperkte capaciteit. Het advies is om op tijd te bestellen want; vol = vol.  
Ophalen van de gerechten vindt plaats op vrijdag 24 december 2021,  

tussen 10.00-15.00 uur. De ophaaltijd spreekt u af bij het plaatsen van u bestelling. 
 

Naam:                                             Bestelnummer:                   

Email:      (Wordt ingevuld in de winkel)     

Telefoonnummer:     Ophaaltijd: 

Mobiel:      (Wordt ingevuld in de winkel)  
Aantal Gerecht Prijs per gerecht Totaal bestelling 

 Brood, boter en 0 tapenade of 0 pesto € 9,25  

 Oester kistje, 12 oesters € 23,50  

 Borrel bordje € 18,95  

    

 Cocktail van zalm  € 11,50  

 Terrine van kip & dragon € 11,50  

 Charcuterie Plateau voor 5 personen € 59,95  

 Plateau uit de zee voor 5 personen € 69,95  

    

 Knolselderijsoep met kastanje € 8,25  

 Ravioli met wildzwijn € 10,50  

 Kreeft & pata negra € 14,50  

    

 Scholfilet € 18,50  

 Fazant € 15,95  

 Hert & pastinaak tagine € 15,95  

 Zalmfilet voor 6 personen € 87,50  

 Kalkoen voor 6 personen € 87,50  

    

 Spruitjes met kastanje € 2,50  

 Rode kool, appel en karwijzaad € 2,50  

 Pastinaak, bospeen, tijm en anijs € 2,50  

 Aardappel-prei gratin € 2,75  

 Stoofpeertjes, 2 stuks € 2,50  

 Gemengde salade € 2,45  

    

 Mandarijn & Chocolade € 8,50  

 Parfait(bevroren) maple syrup  € 8,50  

 Tiramisu Traditionale (5/6 personen) € 17,95  

 Tiramisu Kersen (5/6 personen) € 17,95  

 Christmas pudding (7-9) € 15,50  

 Christmas pudding (4-5) € 9,50  

 Christmas pudding (2) € 4,95  

 Brandy room € 6,95  

 Mince pies (5 stuks) € 6,95  

    

Wijn:    
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Oud & Nieuw Bestelformulier 

 
De uiterste besteldatum voor de oud & nieuw bestellingen is dinsdag 28 december 
2021. Maar VOL = VOL 

Uiteraard kunnen de bestelling ook worden gemaild. U krijgt dan een bevestiging van uw 
bestelling via de mail terug. Ophalen van de hapjes en schalen vindt plaats op vrijdag 31 

december 2021, tussen 10.00-13.00 uur. De ophaaltijd spreekt u af bij het plaatsen van 
u bestelling. 

 

Naam                                              Bestelnummer:   

Email:      (Wordt ingevuld in de winkel)  

Telefoonnummer:     Ophaaltijd: 

Mobiel:      (Wordt ingevuld in de winkel)  
 
Aantal Gerecht Prijs per gerecht Totaal bestelling 

    

 Brood, boter en tapenade of pesto € 8,95  

 Borrelbordje € 18,95  

 Oester kistje € 23,50  

    

 Selectie canapées € 44,95  

 Delicious koud € 51,95  

 Delicious warm € 51,95  

    

 Charcuterie Plateau, voor 5 personen € 59,95  

 Plateau uit de Zee, voor 5 personen € 69,95  

    

 Scholfilet € 18,50  

 Boeuf Bourguignon € 12,50  

    

    

    

    

    

    

Wijn:    
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