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Kerstpakketten
van Vroeg
vroeg.nl

Een feestelijk
kerstpakket
van Vroeg,
met ambachtelijk
en lokaal lekkers

Vroeg heeft verschillende kerstpakketten voor
je samengesteld. Samen met onze leveranciers hebben
wij lokale en ambachtelijke producten geselecteerd.
Lekker om te genieten bij de speciale momenten tijdens
de feestdagen.
Wij hebben dit jaar een selectie wijnen en (non alcoholische)
bubbels geselecteerd om aan je kerstpakket toe te voegen.
Daarnaast dit jaar de mogelijkheid om een kaas-of snijplank
met bedrijfslogo op te nemen in het kerstpakket.
Liever zelf een pakket samenstellen of een persoonlijke
boodschap in de vorm van een kerstkaart toevoegen?
Wij denken graag met je mee en bezorgen de pakketten
op locatie. Je kan de pakketten ook bij ons komen ophalen.
Neem voor alle vragen en wensen contact met ons op
en wij zorgen voor een ambachtelijk kerstgevoel.
Team Vroeg

De bakkerij is
de rode draad van
ons bedrijf.
Al vanaf het begin,
en dat proef je!

Onze kerststol wordt op ambachtelijke wijze bereid.
Een goede balans in de verschillende ingrediënten is het
succes van deze rijk gevulde kersstol. Niet alleen krenten
en rozijnen maar ook cranberry’s en noten maken deze
kersttol tot een top favoriet tijdens de feestdagen in
onze winkel en in de kerstpakketten. Het amandelspijs
en het gebruik van echte roomboter geven de smeuïge
smaak aan deze stol. De kerststol wordt uiteindelijk door
een Victoriabeslag gehaald waardoor de topping een
knapperige bite heeft van de eerste tot de laatste hap.

Lekkers
Uit eigen bakkerij: de kerststol, vergezeld door
huisgemaakt kerstschuim (met mokkasmaak)
en natuurlijk de traditionele kerstkoekjes.
De pure appelsap en ambachtelijke jam,
gemaakt met lokaal fruit van de Familie Vernooij
uit Cothen, mogen niet ontbreken!

Inhoud kerstpakket
Kerststol
Kerstkoekjes
Kerstschuim
Ambachtelijke jam
Ambachtelijke appelsap

excl. BTW

23.50

incl. BTW

25.62

Zoet
Om je vingers bij af te likken en genoeg
zoetigheid om de feestdagen door te komen.
Uit eigen bakkerij de rijk gevulde kerststol,
kerstkoekjes en van onze patissier de
kerstschuim met mokkasmaak. De appelvlierbessensap en de ambachtelijke jam mogen
niet ontbreken bij het kerstontbijt. De Caramelz
zeezout is voor verschillende gelegenheden te
gebruiken en een genot voor de zoetekauw.
De chocoladerotsjes van de Notenfabriek uit
Utrecht serveer je bij de koffie of als lekkers
tussendoor! Een feestelijk Vroeg kerstpakket
waar het hele gezin van kan genieten.
Eventueel aan te vullen met de Van Nahmen
Sparkling Juicy Tea Verbene-Jasmin-Riesling.

Inhoud kerstpakket
Kerststol
Kerstkoekjes
Kerstschuim
Ambachtelijke jam
Appel-vlierbessensap
Caramelz Zeezout
Chocoladerotsjes

excl. BTW

38.50

incl. BTW

41.97

Hartig
Deze selectie van onze ambachtelijke producten uit
de winkel en eigen bakkerij maakt dit tot een gewild
kerstpakket. De hazelnoot-dadelstroop en vijgen-rode
ui chutney worden op ambachtelijke wijze bereid door
Auwstoof. De droge worst komt van Ferry Lempers
uit Linschoten en dat proef je! De boerenkaas van de
Brienenshof in Cothen wordt met veel liefde en passie
op de boerderij gemaakt. De Vroeg mosterd is speciaal
voor ons gemaakt en past uitstekend bij de worst
en kaas. En voor de borrel zijn er de kaascrackers en
zoute koekjes uit eigen bakkerij. Ook niet te vergeten:
onze rijk gevulde kerststol. Dit pakket kan uitstekend
worden aangevuld met een fles rode of witte wijn of
een (non-alcoholische) bubbel. Feestelijker kunnen we
het niet maken!

Inhoud kerstpakket
Kerststol
Hazelnoot-dadelstroop
Vijgen rode ui chutney
Droge worst

Boerenkaas
Vroeg mosterd
Kaascrackers
Zoute koekjes

* Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van
onvoorziene prijsstijgingen van onze leveranciers.

excl. BTW

43.50

incl. BTW

47.42

Luxe
Van onze eigen bakkerij de kerststol, zoute koekjes,
kaascrackers en panettone; heerlijk met de
ambachtelijke jam van Vroeg. De pecannootstroop
en truffelmayonaise van Auwstoof zijn onze
hardlopers in de Vroeg winkel en niet weg te
denken uit dit luxe pakket. De droge worst van
Ferry Lempers, bereid met lokaal opgegroeide
varkens, geeft een ambachtelijke smaak.
In combinatie met de boerenkruidenkaas van de
Brienenshof uit Cothen, is dit een smaakvol geheel.
De Vroeg mosterd staat voor kwaliteit. Dit pakket
kan eventueel worden aangevuld met een fles
rode of witte wijn of een (non alcoholische) bubbel.
Een compleet kerstpakket voor relaties of lekker
voor thuis!

Inhoud kerstpakket
Kerststol
Panettone
Pecannootstroop
Kaascrackers
Zoute koekjes

Truffelmayonaise
Droge worst
Boerenkaas
Vroeg mosterd
Ambachtelijke jam

excl. BTW

56.75

incl. BTW

61.86

Delicatesse
Voor de fijnproever; een olijfolie Grand Cru van ViaViv.
Een huisgemaakte rillettes van Madame Paté voor bij
de borrel of te gebruiken bij een voorgerecht tijdens
een diner. Verfijnde truffelchips ook van ViaViv en
een chutney van groente en fruit die een tweede
leven verdienen van Twisted uit Utrecht. Vaak in een
verrassende smaakcombinatie. De gerookte amandelen
komen van De Notenfabriek uit Utrecht. De jonge
ondernemers hebben “de smaak” te pakken. En de
droge worst van Ferry Lempers, ‘puur en eerlijk’ zoals
ze zelf zeggen, wat goed past bij Vroeg. Dit aangevuld
met de rijk gevulde kerststol, panettone en krokante
kaascrackers uit eigen bakkerij. Ook in dit pakket past
een goede fles rode of witte wijn en feestelijke bubbel.
Wijntip: Montepulciano (rood).

Inhoud kerstpakket
Kerststol
Panettone
Kaascrackers
Gerookte amandelen
Grand Cru olijfolie, Italië

Truffelchips
Twisted Chutney
Droge worst
Rillettes

excl. BTW

69.50

incl. BTW

75.76
* Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van
onvoorziene prijsstijgingen van onze leveranciers.

Koffie en thee
Ook dit jaar hebben we de Vroeg koffie blend
en een verrassende thee (van Tea Cultures,
onze vaste thee leverancier van Vroeg) in
een theeblikje opgenomen in ons kerstpakket.
De keuze was makkelijk gemaakt. De Caramelz
Zeezout en chocoladerotsjes kunnen niet
ontbreken. En natuurlijk uit eigen bakkerij
de rijk gevulde kerststol en het kerstschuim.
Met daarbij een pure appelsap van de familie
Vernooij uit Cothen. Een fijn pakket om te
geven maar ook om zelf van te genieten!

Bier
Naast ons Vroeg bier hebben we in dit borrelkerstpakket de gouden medaille winnaar van
Brouwerij Hommeles de ‘Winterwarmer’
opgenomen. Met daarbij de ‘Bokkepruik’ en dit
alles tweemaal zodat je lekker lang kunt genieten.
We hebben de boerenkaas van de Brienenshof en
de luxe noten mix van de Notenfabriek uit Utrecht
toegevoegd. Met daarbij een mooie droge worst
van Ferry Lempers en de zoute koekjes uit eigen
bakkerij. En niet te vergeten onze traditionele
kerststol voor het kerstontbijt of de kerstlunch.
Eventueel kan dit pakket worden aangevuld met
het Kerstbier van Hommeles (0,75 cl fles).

Inhoud kerstpakket
2 x Vroeg Bier
2 x Winterwarmer
2 x Bokkepruik
Luxe noten mix
Droge worst
Zoute koekjes
Kerststol
Boerenkaas

excl. BTW

58.75

incl. BTW

67.56

Inhoud kerstpakket
Appelsap
Koffiebonen Vroeg
Kerstthee blik
Kerststol
Kerstschuim
Chocolade Rotsjes
Caramelz Zeezout

excl. BTW

49.50

incl. BTW

53.96

Maak je kerstpakket
compleet
Wijn

Sierra del Mugron Chardonnay (wit)
óf Tinto (rood)

excl. BTW

6.50

incl. BTW

7.87

Rosarubra Trebbiano (wit)
óf Montepulciano (rood)

excl. BTW

16.50

incl. BTW

19.97

Almansa | Spanje

Abruzzen | Italië

‘Spaanse wijn met een Nederlandse tint.’ De wijnen worden
gemaakt door de Nederlandse wijnmaker Thomas. Op zijn
3e geëmigreerd naar Zuid-Spanje en zijn droom in vervulling
zien gaan door wijnmaker te worden. Fijne doordrinkbare
wijnen waarbij de witte variant gemaakt is van Chardonnay
en de rode variant een blend is van Monastrell, Garnacha en
Cabernet Sauvignon. Biologisch gecertificeerd.

Rosarubra concentreert zich op de duurzame productie van
superrijpe en supergezonde druiven. Sinds 2003 wordt er
volledig volgens de biodynamische methode gewerkt en
daarmee is het één van de 46 wijnbedrijven van Italië met een
Demeter certificering. Volle wijnen met een intense smaak.
Bubbels
standaard / demi

Domaine du Rin du Bois Touraine
Sauvignon Blanc

excl. BTW

10.50

incl. BTW

12.71

Champagne Gremillet
Brut Sélection

excl. BTW

30.50 / 17.00

incl. BTW

36.91 / 20.57

Loire | Frankrijk

Champagne | Frankrijk

Domaine du Rin du Bois is een ‘Vigneron Independant.’
Dit houdt in dat zij alleen wijn maken van eigen biologisch
verbouwde druiven en het proces om wijn te maken ook
volledig op eigen domein gebeurt. Zodoende hebben ze alles
in eigen hand en kunnen ze de beste kwaliteit garanderen.

Niet voor niets de huis bubbel van Vroeg! De eerste
generatie Gremillet sprak geen Engels, maar wilde wel
graag exporteren. Zodoende hebben ze alle Franse
ambassades gebeld en met succes! Champagne Gremillet
wordt momenteel bij 80 Franse ambassades wereldwijd
geschonken. 70% Pinot Noir en 30% Chardonnay met een
rijping van 22 maanden. Te verkrijgen in hele of halve fles.

Calmel & Joseph Vieux Carignan

excl. BTW

10.50

incl. BTW

12.71

Cava L’Anae

Languedoc | Frankrijk

excl. BTW

8.75

incl. BTW

10.59

Catalonië | Spanje
De wijnstokken van deze fantastische unieke Carignan
zijn aangeplant in 1890 en daar zijn ze bij Calmel & Joseph
waanzinnig trots op! Na de handmatige pluk wordt de
wijn gemaakt en 12 maanden gerijpt op Frans eiken.
Zeer volwassen van smaak, een fantastisch etiket
en biologisch gecertificeerd.

Hoewel Covides een relatief jong wijnbedrijf is, opgericht
in 1964, hebben zij wel een bijzondere onderscheiding
ontvangen uit handen van koning Juan Carlos. Deze ontvingen
zij voor de voorbeeldrol die ze vervullen in de regio op het
gebied van kwaliteitsverbeteringen. Deze cava bestaat uit de
lokale druivenrassen Macabeo, Xarel-Lo en Parellada en heeft
9 maanden in de kelders gerijpt.

Alcoholvrij

Pierre Zero Sparkling Chardonnay
Alcoholvrij 0%

excl. BTW

7.25

incl. BTW

7.90

Frankrijk
Domaines Pierre Chavin is een jong wijnbedrijf met frisse
inzichten en een open mind om moderne Franse wijnen te
maken. Specialist in het maken van gede-alcoholiseerde
wijnen en in het geval van Pierre Zero met een bubbel erin.
Fantastische uitstraling en inhoud.

Van Nahmen Sparkling Juicy Tea
Verbene-Jasmin-Riesling
Alcoholvrij 0%

excl. BTW

11.25

incl. BTW

12.26

Duitsland

Bier

Vlak over de grens bij Doetinchem ligt Van Nahmen, een
traditionele Duitse familie die zich vooral focust op het maken
van biologische fruitsappen. Met deze biologische Juicy Tea
zijn ze een andere kant opgeslagen en hebben zij een uniek
alcoholvrij alternatief op de markt gebracht. De thee wordt
koud 24 uur getrokken en daar wordt Riesling sap, verbene en
jasmijn aan toegevoegd. Na die 24 uur wordt de thee naar een
sektkellerei gebracht waar de bubbel erin wordt gebracht.

Kerstbier Hommeles

excl. BTW

9.50

0.75 cl

incl. BTW

11.50

Dit seizoensbier wordt traditioneel gebrouwen voor
de winterse feestdagen. Krachtig en kruidig van smaak!
Serveren bij een rillettes of een stoere kaasplank,
en blijft makkelijk overeind bij een kerst stoofpot.

Snijplank inclusief bedrijfslogo

excl. BTW

19.50

beukenhout 34 x 22 cm

incl. BTW

21.26

Kaasplank inclusief bedrijfslogo

excl. BTW

14.00

beukenhout 33 x 16 cm

incl. BTW

15.26

Centraal in Vroeg bevindt zich onze zuurdesem bakkerij.
Dit bijzondere brood vormt een kernwaarde voor ons concept.
Een mooie broodplank met het logo van Vroeg of van jouw eigen
bedrijf past daarom goed in het kerstpakket.

Wil je alvast
bestellen?
Onze kerstpakketten zijn leverbaar vanaf
6 december t/m 24 december en te
bestellen tot uiterlijk 7 dagen voor de
gewenste bezorg- en ophaaldatum.
Wij zullen alle verdere details persoonlijk
bespreken en afstemmen.
vroeg.nl/kerstpakketten
info@vroeg.nl
030 820 10 10
Mocht je een last minute aanvraag
willen doen, neem dan telefonisch
contact met ons op.

Kleintje lekkers
Voor door de brievenbus een aantal zoetigheden
uit onze eigen bakkerij! Twee heerlijke brownies,
boterkoek en de gezonde notenreep,
alles natuurlijk huisgemaakt. En er kan uiteraard
een kerstgroet worden toegevoegd in de vorm
van een kaart of brief. Ook deze kleine attentie
wordt zeer gewaardeerd. Dit kerstpakket kan via
de normale post verzonden worden. Prijzen zijn
exclusief verzendkosten.

Wij adviseren de pakketten binnen
1 week na levering te overhandigen
i.v.m. de versheid van de producten.

Inhoud kerstpakket

De prijzen zijn onder voorbehoud
van onvoorziene prijsstijgingen van
onze leveranciers. Bij bevestigde
bestellingen hanteren wij uiteraard
de afgesproken tarieven.

brownie
boterkoek
gezonde notenreep

excl. BTW

12.50

incl. BTW

13.63

Vroeg wenst je
fijne feestdagen
en een gelukkig
nieuw jaar

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

