Vier Pasen
in de boerderij
Op beide paasdagen verwelkomen wij u graag bij
Vroeg voor een paasbrunch, high tea of paasdiner.
Tijdens de paasbrunch en de high tea
kunnen de kinderen zich vermaken met het
schilderen van paaseieren en het bakken
van heerlijke koekjes.
dag
1e paas
12 april
dag
2e paas
13 april

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

Vroeg Pasen
in de boerderij
Paasbrunch

Vroeg Pasen
thuis
36.50

Op 1e en 2e paasdag bent u van harte welkom om
10.30 uur (tot 13.30 uur) voor de paasbrunch. Wij
bieden een uitgebreid paasbuffet aan met diverse
broodsoorten uit eigen bakkerij, frisse salades, verse
visgerechten, heerlijke Limburgse grottenham en vele
andere typische Vroeg gerechten. Ook hebben wij een
verrassend dessertbuffet.

Paasontbijt voor thuis

24.50

Op beide paasdagen serveren wij om 14.30 uur (tot
17.00 uur) een high tea op z’n Vroegs. De high tea
serveren wij in buffetvorm. Geniet van zoete en
hartige lekkernijen, zelfgemaakte broden en andere
verrassingen uit eigen keuken en bakkerij.

Paas high tea voor thuis
Drie soorten Vroeg thee, brownie, cheesecake,
worteltaart, scone, muffin, soesje gevuld met slagroom,
kaasbrood, saucijzenbroodje,
bonbon, focaccia met gedroogde ham en sandwich
met gerookte zalm.

Kinderen 3 t/m 11 jaar €12.25 en t/m 2 jaar gratis.

Paasdiner
Onbeperkt avondvullend genieten! Op 1e en 2e
paasdag serveren wij typische Vroeg tapas-gerechtjes.
Er is een ruime keuze aan voor- en hoofdgerechten,
zowel vis, vlees als vegetarisch. Voor de kinderen
hebben we speciale kindergerechtjes. De avond sluit
met een heerlijke dessertproeverij.
Kinderen 3 t/m 11 jaar €18.25 en t/m 2 jaar gratis.
U kunt reserveren voor het diner met een aanvangstijd vanaf 18:00
uur. via vroeg.nl, info@vroeg.nl of telefonisch via 030 820 10 10.

10.95

Biologische eieren, paasstol, paashaasbroodjes,
croissants, roodkornbrood, vruchtenjam uit de regio,
appel-perensap uit de regio, jonge kaas en grasboter van
De Brienenshof en ambachtelijke beenham.

Kinderen 3 t/m 11 jaar €18.25 en t/m 2 jaar gratis.

Paas high tea

Viert u liever Pasen thuis met de smaak van Vroeg?
Bestel dan één van onderstaande pakketten
(vanaf 4 personen te bestellen; prijs per persoon).

36.50

Uw bestelling dient minimaal 1 dag voor afhaaldatum bij ons binnen
te zijn. Geef uw bestelling tijdig door via info@vroeg.nl of telefonisch
op 030 820 10 10.

18.95

Paasbroden

Prijs

Aantal

Mini paasstol (1 pers.)

1.75

______

Paasstol

7.50

______

Paastulband

7.50

______

Paas Panettone

5.75

______

Paasbrioche gevuld met Zwitserse room

2.75

______

Luxe vlechtbroodjes

0.70

______

Meergranen groot

4.50

______

Meergranen klein

2.50

______

Roodkorn volkoren groot

4.00

______

Roodkorn volkoren klein

2.25

______

Boerenwit groot

4.00

______

Boerenwit klein

2.25

______

Spelt klein

2.75

______

Stokbrood wit

2.20

______

Harde witte bolletjes 5st

3.25

______

Breekbrood zachte bolletjes 14st

4.50

______

Mini krentenbolletjes 5st

2.75

______

Croissant

1.35

______

Chocolade croissant

1.35

______

Paas-taartje 6-8 pers.

15.95

______

Yellow velvet naked cake 6-8 pers.

13.95

______

Uw bestelling dient minimaal 1 dag voor afhaaldatum
bij ons binnen te zijn.

Uw gegevens
Naam: ........................................................................................................
Telefoonnummer: ......................................................................................
Emailadres: ................................................................................................


           
.
Ik kom de bestelling afhalen op:

1e Paasdag tussen 08:00 - 10:00
2e Paasdag tussen 08:00 - 10:00

