PAASBRUNCH 2022

Paasbrunch op Landgoed de Biestheuvel
Bent u op zoek naar een kindvriendelijke locatie in Brabant, waar u gezellig met uw familie
kunt gaan brunchen met Pasen? Zoek niet verder en boek dit aantrekkelijk én gezellig arrangement.
Wit en bruin brood
Gesorteerde zachte broodjes
Harde broodjes en croissants
Mini chocoladebroodjes
Diverse soorten zoet broodbeleg
Diverse soorten kaas en vleeswaren
Gekookte eieren
Rundvleessalade
Kippestosalade/Krabsalade
Vers fruitsalade

Kinderbuffet
Tomatensoep
Mini snacks
Kipstukjes in zoete saus
Mini pizzaatjes
Poffertjes
Smiley frietjes
Tomaat, komkommer en wortel
Mayonaise, ketchup en appelmoes
Ranja

****

Kinderen 0 - 2 jaar
GRATIS
Kinderen 3 - 12 jaar € 11,00 p.p.
Volwassenen
€ 26,50 p.p.

Tomatensoep & Aspergesoep
Frisse groene salade met meloen,
fetakaas en balsamico dressing
Pastasalade
Ciabatta broodjes met carpaccio/truffelmayonaise,
gerookte zalm/mosterdille en brie/honing.
Mini-worstenbroodjes
Champignons en courgettes gebakken in knoflookolie
en verse tuinkruiden
Oosterse kipstukjes
Rundvlees ragout met ragout bakjes
Frietjes
****
Assortiment zoete lekkernijen
Koffie, thee, melk en jus d‘orange

Wat mag u van ons verwachten?
Naast een overheerlijke brunch voor de volwassenen is
er ook een speciaal kinderbuffet. De kinderen kunnen
zich binnen vermaken op de luchtkussens of buiten in
de speeltuin en op de air-trampoline.
Verder gaat de paashaas met de kinderen eieren zoeken
op het Landgoed, waarna de gevonden eieren door
de kinderen geschilderd mogen worden. Voor degene
die het gouden ei vindt is er een verrassing. Tijdens de
paasbrunch kunnen de kinderen knutselen aan de
knutseltafel of een balletje trappen op de voetbaltafel XL
of airhockeytafel.
U kunt dit arrangement boeken op 1e paasdag
(zondag 17 april) en 2e paasdag (maandag 18 april).
Wij verwachten u om 11.00 uur en rond de klok van
13.30 uur ruimen wij de buffetten af.
Liever persoonlijk contact?
Bel dan met Sandrine Paridaans, tel. (0497) 59 12 57 of
mail sandrine@biestheuvel.nl
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