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Paasbrunch 1

Paasbrunch 2

Thuis Pasen vieren met ons
heerlijke Paasbrunch-pakket!
Gevuld met:

Thuis Pasen vieren met ons
heerlijke Paasbrunch-pakket!
Gevuld met:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Huisgemaakte aspergesoep
Pasteitjes en kipragout
Gesneden Paasbrood
Paashaas briochebroodje
Zacht broodje
Boeren kaas en vleeswaren
Boeren boter en kruidenboter
Gekleurde paaseieren
Eigen oogst fruitsap
Yoghurt-aardbeien mousse
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Huisgemaakte aspergesoep
Beenhamreepjes in mosterdsaus
Gesneden Paasbrood
Paashaas briochebroodje
Zachte broodjes
Boeren kaas en vleeswaren
Boeren boter en kruidenboter
Gekleurde paaseieren
Eigen oogst fruitsap
Yoghurt-aardbeien mousse

€17,50

€16,95

Per persoon
Dit pakket is te bestellen per 2 personen.

Per persoon
Dit pakket is te bestellen per 2 personen.

Bestelformulier
Bestellen kan ook online via www.schreursroermond.nl/bestellen

Voorletter / voornaam:
Achternaam:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Afhaaldatum:
Gewenst tijdvak:
Bestelling:
O Gourmet vlees
O Gourmet compleet
O Paasgourmet
Aantal personen:
Opmerkingen:

Vrijdag 2 april | Zaterdag 3 april
10-11u • 11-12u • 12-13u • 13-14u • 14-15u • 15-16u • 16-17u
O Paasbrunchpakket 1 (per 2 personen)
O Paasbrunchpakket 2 (per 2 personen)
O Paasdinerbox (markeer het gerecht naar keuze per gang)

–

Paasdiner

Pasen in de Boerderiej!

Een 4-gangen Paasmenu
kant- en klaar aangeleverd,
zodat je de gerechten alleen nog
maar hoeft op te warmen!

…..Paasbrunch in de Boerderiej?
Yes, please!.....
Afhankelijk van de Corona-maatregelen en óf
de horeca haar deuren weer mag openen!

Gang 1 | Voorgerecht
Inclusief afbakbrood en kruidenboter
*Hartige voorjaarsquiche
*Pasteitje met runderragout

Voor meer informatie, hou onze
facebookpagina in de gaten!
Als het weer kan en mag, organiseren
wij met alle liefde een Paasbrunch in
De Boerderiej!

Gang 2 | Tussengerecht
*Romige aspergesoep met ham
*Runderbouillon met fijne garnituren

https://www.facebook.com
/VersVleesBoerderijSchreurs

Gang 3 | Hoofdgerecht
Inclusief aardappeltaartjes en groente
van het seizoen
*Bourgondische reepjes van
varkensvlees in champignonroomsaus
*Kip pilav

Bestellen

Gang 4 | Dessert
*Vanillemousse met advocaat
*Yoghurt-aardbeienmousse

€39,50
Per box
De dinerbox is standaard voor 2 personen.
Je stelt de dinerbox samen door het kiezen
van één gerecht per gang!
Vegetarisch? Vermeld het in de opmerkingen,
dan houden we er rekening mee!

Online bestellen?
www.schreursroermond.nl
Per mail bestellen?
winkel@schreursroermond.nl
Telefonisch bestellen?
0475-329391
In de Versboerderiej bestellen?
Vul het formulier op de linker bladzijde
in en geef het af in de Versboerderiej!

Paas-gourmet

Gourmet
Gourmet vlees
€7,50 p.p.
* Gemarineerd reepjesvlees
* Diverse mini burgers
* Kogelbiefstukjes
* Gemarineerde filetlapjes
* Gemarineerde kipfilet
Gourmet compleet
€12,95 p.p.
Bovenstaand pakket, inclusief:
stokbrood, kruidenboter, huisgemaakte
appel-bleekselderij salade, salade
zoetzuur, macaronisalade en de met
goud bekroonde koude schotel.

Deluxe
€15,95 p.p.
* Gemarineerd reepjesvlees
* Diverse mini burgers
* Kogelbiefstukjes
* Gemarineerde filetlapjes
* Gemarineerde kipfilet
* Ontbijtspek
* Eieren
*
*
*
*

Gesneden champignons
Gesneden uien
Gesneden paprika
Mini krieltjes

Inclusief: stokbrood, kruidenboter,
asperge-eisalade, huisgemaakte appelbleekselderij salade, salade zoetzuur en
de met goud bekroonde koude schotel.

Supplementen (per bakje)
Vlees
Mini kogelbiefstukjes
Mini burgers
Varkensfiletlapjes
Kipfilet
Shoarma of gyros
Gemarineerde gamba’s
Zalmfilet
Gesneden groente
Gesneden paprika
Gesneden uien
Gesneden champignons
Roerbak in kruidenolie
Gekruide krieltjes

€2,95
€2,65
€2,65
€2,65
€2,65
€2,95
€2,95
€1,50
€1,50
€1,50
€1,50
€1,50

