Ouderwets lekker
kerstpakketten 2018

Een feestelijk
kerstpakket met
ambachtelijk en
lokaal lekkers
van Vroeg!
Verras uw werknemers, vrienden of familie met een
feestelijk kerstpakket. 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
feestelijk voor u 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!

De klassieke brunch
Een heerlijke kerststol uit eigen bakkerij,
huisgemaakte kerstkoekjes, aangevuld met een
jam uit de regio en de bekende appelsap uit de
Kromme Rijnstreek. In dit pakket ook een stuk
boerenkaas van De Brienenshof uit Cothen.
18.00

Ontdek nieuwe
smaken

Genieten tijdens de borrel
Een pakket voor bij de kerstborrel. Een leuk fruitkistje, goed
gevuld met een fles rode wijn, huisgemaakte zoute koekjes, een
kerststol uit eigen bakkerij en een boerencaramel met zeezout.
Daarnaast een heerlijke droge worst, een stuk kaas van 		
De Brienenshof en Limburgse mosterd om het af te maken.

Een pakket waarmee je nieuwe
smaken kunt ontdekken.
Een fruitkistje gevuld met een
kerstster uit onze eigen bakkerij.
Heerlijke koffiebonen van Special
Roast, de prijswinnende koffie van
Vroeg met een bijpassend zoet
espresso-broodje. Een reep Coffee
Crunch van Tony’s Chocolonely en
pindakaas met honing chili.
In dit pakket ook drie verrassende
nieuwkomers; Amsterdamse pickles
van gele wortel, Rozenbottelchutney
en een relish van rode tomaten.
39.00

30.00

Afternoon tea
Een gezellige shopper welke
goed gevuld is met heerlijke
produkten en wat een afternoon
tea extra lekker maakt. Om goed te
beginnen, een mooie fles Prosecco.
Ook de kerststol, amandelstaaf,
brownies, scones en kerst-panatone
uit eigen bakkerij mogen natuurlijk
niet ontbreken in dit pakket.
De Vroeg thee inclusief theefilters
maken de afternoon tea helemaal
compleet. Daarnaast treft u nog in
dit heerlijke pakket een frisse
appel-perensap, honing en jam
uit de Kromme Rijnstreek en de
Hollandse pindakaas vanmax.
55.00

Bestellen

Oliebollen

U kunt bestellen tot uiterlijk 7 dagen voor de gewenste
afhaal- of bezorgdatum door een email te sturen naar:
info@vroeg.nl.

Natuurlijk kunt u uw collega’s ook verrassen met de heerlijke
oliebollen van Vroeg. Als kerstpakket of wellicht op de werkplek
of tijdens de kerstborrel. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

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

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

Genoemde prijzen zijn per pakket, exclusief BTW en exclusief 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
instagram.com/restaurantvroeg/ – facebook.com/restaurant.vroeg – twitter.com/vroeg_bunnik

