
Ouderwets lekker
kerstpakketten 2017



Een feestelijk 
kerstpakket met 
ambachtelijk en 
lokaal lekkers  
van Vroeg!

Verras uw werknemers of familie met een 
boerenkerstpakket. Alle producten komen uit de streek, 
zoals van kaasboerderij de Brienenshof en van onze 
fruitteler Vernooij uit Cothen. Natuurlijk bevatten onze 
kerstpakketten ook de allerlekkerste decemberproducten 
uit onze eigen bakkerij. Uiteraard worden alle pakketten 
voor u feestelijk verpakt!

Stelt u liever zelf een kerstpakket samen? Neem dan 
gerust contact met ons op voor de diverse mogelijkheden. 
Wij denken graag met u mee!



Vroeg genieten

Een rijkelijk gevuld fruitkistje met appel-perensap uit de 
Krommerijnstreek, versgebakken scones, jam en honing uit 
de regio, losse Vroeg thee met theefilters, een ambachtelijke 
kerststol, knapperig merengueschuim en een overheerlijke 
panatone en brownies uit de bakkerij. 

35.00

Smakelijk

Een hippe shopper 
gevuld met een 
mini tuintje voor uw 
eigen verse kruiden, 
een vijzel en roast 
kruiden, ambachtelijk 
kaasbrood, kaas van 
De Brienenshof, 
een handgemaakte 
worst van Blokhovens 
Linievarken, echte 
boerenmosterd, een 
heerlijke fles rode wijn 
en een bijzonder recept 
van onze kok voor 
kruidige kip. 

47.50

Bakken

Een luxe pakket met appelsap uit de 
Krommerijnstreek, heerlijke gevulde heertjes, 
huisgemaakte granola, een ambachtelijke 
kerstster, Aarts appeltaartmix, een taartvorm 
en appeltaart recept van Vroeg voor een 
overheerlijke huisgemaakte appeltaart. 

22.50



Grillen

Een stoere barbecue emmer met 
barbecuetang en ovenhandschoen, 
een kruidentuintje voor “het 
perfecte stukje rood vlees of wild”, 
ambachtelijke polderketchup, luxe 
fles rode wijn, marshmallows, 
kaasbrood uit eigen bakkerij en een 
heerlijk recept voor boerenkaastosti 
van de barbecue.
 
55.00

Gezellige Kerst

Een mooie vuurkorf en fakkel voor in de tuin, een 
ambachtelijke kerstster, luxe fles prosecco en eierlikeur, worst 
van Blokhovens Linievarken, lokaal gemaakte perenstroop en 
karamel zeezout, een lekker stuk kaas van De Brienenshof met 
echte boerenmosterd en zoute koekjes uit de bakkerij.
 
65.00

Bestellen?

Bestel uiterlijk 7 dagen voor de gewenste afhaal- of bezorgdatum 
door een email te sturen naar: info@vroeg.nl. Na deze datum zijn 
er nog slechts beperkte mogelijkheden. 

info@vroeg.nl of bel naar 030 820 10 10

Wenst u meer informatie omtrent onze  
kerstpakketten of heeft u een specifieke vraag?  
Vraag ons gerust naar de diverse mogelijkheden!

Genoemde prijzen zijn per pakket, exclusief BTW en eventuele bezorgkosten.



Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 23.00 uur 
Zaterdag en zondag van 8.00 tot 23.00 uur

U kunt tot 21:00 uur uit onze keuken bestellen

Achterdijk 1, 3981 HA Bunnik – 030 820 10 10 – info@vroeg.nl – www.vroeg.nl 
twitter.com/vroeg_bunnik – facebook.com/restaurant.vroeg – instagram @restaurantvroeg


