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Vroeg Thuis tijdens Kerst
Brunch, high tea, borrelpakket & diner

Een feestelijke
Kerst met
Vroeg Thuis,
met smaken
uit het seizoen
Dit jaar vieren we Kerst anders dan anders.
Thuis is de plek waar we met elkaar samenzijn
en genieten van gezelligheid en lekker eten en
drinken. Met ons Kerstassortiment voor thuis haal
je Vroeg in huis en geniet je van gerechten met
warme smaken uit het seizoen. Alles is voorbereid
en goed op smaak gebracht door onze chefs,
waardoor je thuis in een paar stappen een heerlijke
brunch, high tea, borrel of compleet diner op tafel
zet. Zo heb je meer aandacht voor jouw gezin,
vrienden of partner in deze bijzondere tijden.

Kerst bakkerij
Tijdens de feestdagen kun je ook genieten van
verse producten uit onze bakkerij. We hebben
weer een speciaal assortiment aan brood en
patisserie producten samengesteld om de
feestdagen thuis te vieren. Op onze webshop is
het Kerstassortiment vooraf te bestellen.
Ons feestdagenassortiment dient 48 uur van
tevoren besteld te worden via de website:
vroeg.nl/webshop

Kerstbrunch

Kerstbru

De beroemde brunch van Vroeg maar dan
lekker thuis aan tafel.

nch

29.50

De brunch bestaat uit een mini-kerststol,
croissantjes, stokbrood, breekbrood, boter,
jam, boerenkaas, pompoensoep met gegrilde prei,
gerookte hertfilet met uiencompote, rosbief met
truffelmayonaise, Hollandse garnalen met moutwijn
mayonaise, gemarineerde zalm met citroen-hangop,
salade van buffelfeta met tomaat en artisjokharten,
groententaartje met geitenbrie, mini-saucijs en
-kaasbroodje en als dessert zoete broodpudding
met ingelegde peer.
Brunch kan per twee personen besteld worden
via vroeg.nl/webshop

Kerst high tea
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High te

17.50

Ambachtelijke high tea om lekker thuis
van te genieten.
De high tea bestaat uit drie soorten thee, mini-kerststol,
plakken kerstcake en stukje kerststaaf, brownie, mini-muffin
en -tartelette, scone met jam en hangop, en twee soorten
sandwiches.
High tea kan per twee personen besteld worden
via vroeg.nl/webshop

Kerstdiner
Zelf een menu samenstellen:
4-gangen voor 41.50
3-gangen (zonder tussengerecht) voor 36.50

4-gange
menu
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41.50

Voor
Cake van zoete aardappel met ingelegde biet, buffelfeta,
notensla en gepofte kastanje
Tartaartje van Noordzeekrab met tomatendressing,
gemarineerde zalm op zeewiersalade en gerookte coquille
Rouleau van wildzwijn met geroosterde walnoten, romanesco,
gekonfijte pompoen en veenbessensalsa

Tussen
Heldere fazantenbouillon met gebakken paddenstoelen
Pompoensoep met geroosterde prei

Hoofd
Gratin van pompoen met risotto, geroosterde groenten,
Oudwijker kaas, gerookte biet en een saus van kastanje
Grietfilet met zoete aardappelcrème, ingelegde spruiten,
gefrituurde polenta en champagnesaus
Wellington van hert met truffelaardappeltaartje, gemarineerde
pastinaak, postelein en bospaddenstoelen-portsaus

Dessert
Champagne kerstdessert met frisse appelcompote, brownie,
koekcrumble, gel van mandarijn en chocolademousse

Kinder Kerstdiner
Zelf een kindermenu samenstellen:
3-gangen voor 17.50

3-gange
menu

17.50

Voor
Platgeslagen zijlende met kaas en pesto
Salade van jonge kropsla, gerookte zalm en dillemayonaise

Hoofd
Kabeljauwhaasje in een krokant jasje, met aardappelpuree
en gestoofde groenten
Rollade van kalkoen met pompoen-gratin,
champignonsaus en ovengroenten

Dessert
Aardbeien kerstdessert

n

Borrelpakketten

Borrelen
pakkett .
rs
e
p
4
2à

37.50

Vroeg biedt complete borrelpakketten aan
met onze ambachtelijke producten geschikt
voor 2 tot 4 personen:

Vroeg Genieten

37.50

Borrelpakket bestaande uit:
breekbrood met pesto, salsa en kruidendip,
olijven, notenmix, zoute koekjes, droge worst,
Limburgse grottenham, oude en jonge kaas

Vroeg Luxe

37.50

Borrelpakket bestaande uit: stokbrood,
borrelbrood, Hollandse garnalen, wildpaté,
pickles van Vroeg, geitenkaas, gerookte zalm
en rilette van eend
Tip: Combineer Vroeg Genieten en Luxe en geniet met
4 tot 8 personen van een heerlijke borreltafel voor het diner!

Oliebollen
Natuurlijk kun je jouw familie, vrienden
of collega’s ook verrassen met de heerlijke
oliebollen van Vroeg. Lekker bij de koffie,
een glas champagne of als kerstpakket.
Je kunt ze al kopen in onze oliebollenkraam!
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Openingstijden van onze oliebollenkraam:
Elke maandag t/m vrijdag 15:00 - 19:00 uur
Elke zaterdag & zondag 11:00 - 19:00 uur
Op 1e en 2e Kerstdag is onze oliebollenkraam gesloten.

Kerstwijnen
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Voor de wijnliefhebbers heeft Vroeg
aantrekkelijke wijnpakketten samengesteld
passend bij onze Kerstgerechten.
De wijnen zijn ook los te verkrijgen via vroeg.nl/webshop

Vroeg Lekker
Bubbels:
Wit:
Rood:

Pont Roma Cava Brut Nature
Tenute Tomasella Chardonnay
Las Pizarras Volcan Tempranillo

Vroeg Genieten
Bubbels:
Wit:
Rood:

35.00

Pont Roma Cava Brut Nature
Domaine de Montmarin Le Grand Blanc
Vinaria din Vale 7 Coline Malbec & Saperavi

Vroeg Luxe
Bubbels:
Wit:
Rood:

32.00

55.00

Gremillet Champagne (hele fles)
Domaine de Montmarin Le Grand Blanc
Hacienda Albae Cabernet Sauvignon

Afhalen
Via onze nieuwe webshop op www.vroeg.nl/webshop
zijn de Kerstproducten, pakketten en menu’s te bestellen.
De bestellingen dienen uiterlijk 48 uur voor de gewenste
afhaaldatum besteld te worden.
Afhalen kan in onze winkel vanaf donderdag 17 december tot en
met zondag 27 december, ook op 1e en 2e Kerstdag.
Bezorging is tijdens de Kerstperiode niet mogelijk.
Voor het afhalen van bestellingen is onze winkel alle dagen*
geopend van 08.00 tot 18.00 uur.
*Op 1e en 2e Kerstdag is de winkel alleen geopend voor afhalen van 08.00 tot 15.00 uur.
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Openingstijden:
Onze winkel is alle dagen geopend van 08.00 tot 18.00 uur.
1e en 2e Kerstdag is de winkel geopend van 08.00 tot 15.00 uur.
Oudjaarsdag na 15:00 uur gesloten.
Nieuwjaarsdag hele dag gesloten.
Achterdijk 1, 3981 HA Bunnik – 030 820 10 10 – info@vroeg.nl – www.vroeg.nl
twitter.com/vroeg_bunnik – facebook.com/restaurant.vroeg – instagram @restaurant_vroeg

