Kerst staat weer voor de deur.
Aangezien we allemaal in een rare tijd leven en alles heel onvoorspelbaar is,
is de kans heel reëel dat ook de kerstborrel met jullie personeel dit jaar niet
op de gebruikelijke manier door kan gaan.
Om tòch iets leuks aan te kunnen bieden aan jullie werknemers hebben wij
een lekker aanbod samengesteld in de vorm van een 4-tal goed gevulde
"lunchbags" en 4 aanbiedingen in de vorm van een kerstpakket.
De lunchbags zijn te gebruiken op de werkvloer voor jullie personeel.
De kerstpakketten kun je aanbieden om mee naar huis te nemen.
Datum van leveren door jullie zelf te bepalen!
Kijk maar eens of het iets voor jullie kan zijn.
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan horen wij dit graag.
Lunchbag "Rudolph" €11,50 p.p.
- rundvleesslaatje met ei en diverse garnituur
- woudcornbol gekookte ham
- krentenbol kaas
- vers sapje
- stuk vers fruit

Lunchbag "Happy X-mas" €16,50 p.p.
- pastasalade met tonijn
- salade met diverse kaassoorten
- Italiaanse ciabatta-salade
- foccaciabrood met kruidenboter en tapenade
- stuk vers fruit
- smoothie aardbei / sinaasappel

Lunchbag "Driving home for christmas" €16,50 p.p.
- woudcornbol omelet
- witte bol gebraden bal gehakt met saus
- roggebrood met spek
- sneetje peperkoek
- gekookt eitje met mosterd
- vers sapje
- reep Tony chocolonely

Lunchbag "Jingle bells" €16,50 p.p.
- mini-pitabroodje geitenkaas / vijgen compôte
- wrap carpaccio
- mini-croissant brie / jam
- mini-broodje ei
- hartige quiche zalm
- vers fruitsalade
- smoothie aardbei / sinaasappel

Bij alle lunchbags zijn stevig wegwerpbestek en servet bijgevoegd!
Kerstpakket voor 2 personen koud / warm €30,00 (koude levering, eenvoudig opwarmadvies bijgevoegd)
- rundvleessalade met halve eieren en garnituur
- pasteibakje
- runderragout
- broodje
- gehaktballetjes in tomatensaus
Extra: fles prosecco en grote fles speciaalbier + leuke verrassing in kerstsfeer: totaal €55,00
Kerstpakket voor 2 personen 3-gangen diner €45,00 (koude levering, eenvoudig opwarmadvies bijgevoegd)
- rijkelijk gevulde runderbouillon
- pittige aardappelpartjes
- agnes-sorelsoep
- roerbakkool
- afbakbroodjes + kruidenboter
- sperzieboontjes met spekjes
- varkenshaas in champignonsaus
- gemengde salade
- runderstoofpotje
- dessert van chocolade- en aardbeienbavarois met slagroom en garnituur
Extra: fles prosecco en grote fles speciaalbier + leuke verrassing in kerstsfeer: totaal €70,00
Kerstpakket voor 2 personen "Mistletoe and wine" €65,00
- cadeaubon high tea voor 2 personen
- fles prosecco
- luxe bonbons (500 gr.)
- leuke verrassing in kerstsfeer
Kerstpakket voor 2 personen "All I want for christmas is you" €90,00
- cadeaubon 7-gangen tapas diner voor 2 personen
- grote fles speciaalbier en fles prosecco
- luxe bonbons (500 gr.)
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