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Een feestelijk  
Pasen met  
Vroeg Thuis,  
met smaken  
uit het seizoen
Dit jaar vieren we Pasen anders dan anders. Thuis is de plek 
waar we met elkaar samenzijn en genieten van gezelligheid en 
lekker eten en drinken. Met ons Paasassortiment 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.

Afhalen
Via onze nieuwe webshop op www.vroeg.nl/webshop 
zijn de Paasproducten, pakketten en menu’s te bestellen. 
De bestellingen dienen uiterlijk 48 uur voor de gewenste 
afhaaldatum besteld te worden via vroeg.nl/webshop. 

Afhalen kan in onze winkel vanaf 26 maart t/m 5 april.

Bezorging is tijdens de Paasperiode niet mogelijk.  
Voor het afhalen van bestellingen is onze winkel alle dagen* 
geopend van 08.00 tot 18.00 uur.

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

De brunch bestaat uit een mini Paasstol,  
mini chocolade croissantjes, stokbrood,  breekbrood, boeren 
roomboter, ambachtelijke jam, kippenbouillon met kwartelei en 
peterselie, gerookte kalfslende en rosbief, groenten pickels, 
Hollandse garnalen, huisgemarineerde zalm met zeewiersalade, 
asperge-salade met ei en gepofte tomaat, plakjes jonge kaas 
en roombrie, mini saucijs- en kaasbroodje, vegetarische 
groententartelette en een Paas chocolade taartje.

Brunch kan per twee personen besteld worden 
via vroeg.nl/webshop

Pasen high tea
Ambachtelijke high tea om lekker thuis  
van te genieten. 

De high tea bestaat uit mini Paasstol, drie soorten  
thee, chocolade eitjes, brownie, boterkoek,  
mini tartelet, yellow velvet verrassing, appelcake,  
sandwich kaasbrood, sandwich eiersalade,  
mini saucijsjes, scone’s en hangop.

High tea kan per twee personen besteld worden 
via vroeg.nl/webshop

Paasbrunch

29.50

High tea

17.50



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

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

Voor 
Ceviche van zwaardvis met zeewier, citrussalade  
en groene aspergepunten

Rouleau van polderhoender met zoet-zure appel,  
buffelmozzarella en kruidendressing

Tartaar van biet, ricotta en gemarineerde tofu  
met aspergesalsa en cherrytomaat dressing 
  

Tussen
Kippenbouillon met kwartelei en peterselie

Doperwten-muntsoep met gegrilde asperge 
  

Hoofd
Gepocheerde grietfilet met taartje van jonge spinazie, 
groentenspaghetti en basilicum olie

Kalfs-ossobuco zacht gegaard in lentebokbier met lintpasta,  
lente-groenten en rabarbercompote

Geroosterde bloemkoolsteak met aardappel-aioli,  
wortelcreme, gegrilde rode puntpaprika en hazelnootsaus 
  

Dessert
Lentetaartje met biscuit, witte chocolade-yoghurtsaus  
en crumble  

Voor 
Salade van garnalen, avocado en little gem

Opgerolde zijlende gevuld met eiersalade en rucola met zoetzure 
komkommerslierten en snoeptomaatjes

Carpaccio van chioggiabiet met oude kaas, ricotta en 
peterseliedressing 
  

Hoofd
Gebakken zeebaars met lintpasta, tomatensaus en  
haricots verts

Kipfilet omwikkeld met pancetta, geroosterde groenten, 
aardappelrozetjes en champignonsaus 

Groentenspaghetti met spinazietaartje en  
saus van gestoofde puntpaprika 
  

Dessert
Lentetaartje met biscuit, witte chocolade-yoghurtsaus  
en crumble 

4-gangen

menu  

41.50 
 3-gangen 

menu 

17.50 

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



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

Vroeg Genieten  37.50
Borrelpakket bestaande uit:  
pesto, salsa, kruidendip, olijven, notenmix,  
droge worst gesneden, grottenham,  
oude kaas blokjes, jonge kaas blokjes,  
zoutjes en breekbrood

Vroeg Luxe  37.50
Borrelpakket bestaande uit:  
stokbrood, breekbrood, garnalen, pate, pickels,  
geitenkaas, gerookte zalm en rillet van eend

Tip: Combineer Vroeg Genieten en Luxe en geniet met  
4 tot 8 personen van een heerlijke borreltafel voor het diner!

Paas bakkerij
Tijdens de Paasdagen kun je ook genieten  
van verse producten uit onze bakkerij.  
We hebben weer een speciaal assortiment  
aan brood en patisserie producten  
samengesteld om de Paasdagen thuis te vieren.  
Op onze webshop is het Paasassortiment  
vooraf te bestellen.

Paasassortiment   
Paasassortiment o.a. bestaande uit: 
Paasstollen, Paas Panettone, Kleine afbak broodjes (6 st.) 
Hazenkoppen (2st.), Passie mango taart, Paas kaneel cake  

Paaswijn 

pakketten v.a.

32.00

 Borrel- 

pakketten

2 à 4 pers.  

37.50


