Valentijnsontbijt ● Valentijnsbox ● kijk snel binnenin

GENIETEN & LIEFHEBBEN

Valentijnsontbijt
aan huis …
Verras uw geliefde met onze ontbijtbox! U hoeft aan
niets te denken, wij zorgen voor een origineel,
gevarieerd en compleet ontbijt. Onze ontbijten zijn
netjes verpakt in een mooie box. Er hoeft niets
teruggebracht te worden.
We leveren in Oud-Turnhout, Turnhout, Arendonk,
Kasterlee, Ravels, Weelde, Retie, Dessel, Geel,
Merksplas, Mol, Gierle, Beerse en Vosselaar.
Bestellen kan heel eenvoudig online. Bekijk zeker ook
de extra’s. Maak het ontbijt compleet met een bosje
bloemen, pralines, een fles bubbels of één van onze
andere geschenken!
€ 23,50 per persoon
€ 12,00 per kind
tot 11 jaar
(= aangepast ontbijt in een leuke kinderbox)

Wat mag u verwachten?
Vers sinaasappelsap, pistolets &
sandwiches, boerenbrood, minikoffiekoek, croissants,
kaas jong & oud, mortadelle, ham,
ambachtelijke confituur,
choco- en speculoospasta, stukje
brie, pepersalami, gerookte zalm,
krabsalade, ham-preisalade,
groentequiche, granola met
yoghurt, fruitsalade,
dessert van cupido

Extra’s …
Kan koffie 1 liter ……………..… € 16,00
(om te houden)

Fles Cava ……………..…………… € 17,50
Boeket bloemen …………………. € 35,00
Doosje pralines 250 gram ….. € 15,00
Wenskaart …………………………. € 3,50
Zakje hondensnoepjes ………… € 4,50

Valentijnsmenu
12 - 13 - 14 februari 2021
Love, smile, share, eat and repeat … (*)
gerookte zalm / avocado / radijs / zure room
carpaccio hert / truffelaardappel / pittige dressing

De liefde en de vriendschap staan centraal in de talloze verhalen
en legenden over Valentijnsdag. Het Valentijnsweekend is hét
moment bij uitstek om tijdens een intiem etentje, samen met uw
geliefde en/of familie en vrienden, te genieten van onze
Valentijsbox met bijzondere gerechten.

vitello tonnato / pickles / aardappelpopcorn

Het menu start met een 4 minigerechtjes om te delen.
Verschillende bites van vis en vlees zijn geselecteerd om samen
van te genieten

Hoofdgerecht per persoon

Nadien volgt er een individueel hoofdgerecht. Het dessert
bestaat uit verschillende zoete lekkernijen en is ook weer om te
sharen.

gemarineerde makreel / citrusmayo / komkommer

skrei / kruidenpuree / duo van groentecrèmes /
kruidenolie / venkel / selder / pastinaak / pompoen

Love, smile, share, eat and repeat … (*)
panna cotta / gel van biet / ruby chocolade

Wij hebben het meeste werk gedaan, maar het is aan u om de
finishing touch te geven aan de gerechten. In een korte uitleg op
papier leggen wij uit wat hiervoor de laatste stappen zijn, zodat
u heerlijk kunt genieten van onze gerechten bij u thuis!

‘U de passie … wij de attentie!’

frambozenmousse / witte chocolade / hibiscus
brownie / kers / crumble

Prijs

menu : € 45,00

(Inclusief : valentijnsmenu, amuse, hoevebrood, boter, water,
sweetness voor bij de koffie)
(*) Deze gerechten zijn bedoeld om te delen
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