Samen genieten!
Op 23 mei is het 1e Pinksterdag. Een mooi moment om samen
met de familie te genieten van een overheerlijke brunch!
Reserveer een tafeltje op ons zonnige terras,
of maak het gemakkelijk en laat onze brunch thuis bezorgen!

Pinksterbrunch € 21,50 p.p.

✿
Pinksterbrunch!
Extra verwennerij!

3 harde broodjes en 1 mini croissant
Mini chocoladebroodje
Boter, jam, ham en kaas
Huisgemaakte pulled pork met barbecuesaus
Paddenstoelen-ragout broodje
Groene salade met gepocheerde zalm
en limoenmayonaise
Biestheuvel aardbeienmousse
Suikerdonut
Vers fruitsalade
Verse jus d’orange

Kinderbrunch € 9,50 p.p.
1 mini broodje en 1 mini croissant
Boter, jam, hagelslag en kaas
Kippen-ragout broodje, chocoladebroodje
Aardbeienmousse, verse jus d’orange
Bezorgkosten (per adres):
Binnen een straal van 5 km
Binnen 10 km
Buiten 10 km
Ophalen

€ 2,95
€ 3,95
Prijs in overleg
GRATIS

Onderstaande items zijn allemaal toe te voegen aan het
pakket om de brunch nóg specialer te maken!
Fles prosecco (75 cl.) incl. 2 glazen flûtes
Verse Biestheuvel honing (350 ml.)
met honinglepel
Gerookte zalm (75 gr.)
met honing-mosterdsaus en pittenmix
Heldere kippensoep
(500 ml. om thuis op te warmen)
Aspergesoep met ham en ei
(500 ml. om thuis op te warmen)
Tony’s Chocolonely (180 gr.)
wit, framboos, knetter
Tony’s Chocolonely (180 gr.) melk, kaneelbiscuit

€ 14,95
€ 7,25
€ 3,95
€ 4,95
€ 5,95
€ 4,95
€ 4,95

Wilt u zo’n heerlijke Pinksterbrunch bestellen?
Bel of mail ons dan direct!
De brunch wordt op een door u aangegeven tijdstip
bezorgd tussen 07.00 en 13.00 uur (tijdskader van 1 uur).
Zijn er allergieën? Laat het ons weten.
Wijzigingen en (druk)fouten voorbehouden.

Fijne Pinksterdag!
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Bestelformulier Pinksterbrunch 23 mei
Persoonlijk informatie
Naam
Telefoonnummer
E-mail adres
Aantal volwassenen

Aantal kinderen

Bezorg gegevens
Gewenst tijdstip bezorgen / ophalen
Adresgegevens (alleen invullen bij bezorgen)

Allergieën
* In geval van bezorgen houden wij een tijdskader in acht van 1 uur

Eventuele extra verwennerij (aankruisen indien gewenst)
Fles prosecco (75 cl.) inclusief 2 glazen flûtes € 14,95
Verse Biestheuvel honing (350 ml.) met honinglepel € 7,25
Gerookte zalm (75 gr.) met honing-mosterdsaus en pittenmix € 3,95
Heldere kippensoep (500 ml.) om thuis op te warmen € 4,95
Aspergesoep met ham en ei (500 ml.) om thuis op te warmen € 5,95
Tony’s Chocolonely (180 gr.) wit, framboos, knetter € 4,95
Tony’s Chocolonely (180 gr.) melk, kaneelbiscuit € 4,95

Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en te mailen naar info@biestheuvel.nl, te appen naar
06-5386 8522, of in de brievenbus te stoppen bij Hoogcasteren 25 te Hoogeloon.
** Na uw bestelling ontvangt u van ons een betaallink ter waarde van uw bestelling. Na betaling is uw
bestelling bevestigd.
Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet contact op te nemen via
info@biestheuvel.nl of 0497-591 257
Hartelijk dank voor uw bestelling!
Team Landgoed de Biestheuvel

