
Zwitserse kaasfondue
Een overheerlijke Zwitserse kaasfondue die u met behulp van een youtube filmpje eenvoudig kunt bereiden.

Diverse Zwitserse kaassoorten | rauwe ham soorten | stokbrood | zilveruitjes & augurkjes | 
geblancheerde groenten | gekookte aardappeltjes in de schil

let op: u krijgt een volledig pakket voor de kaasfondue geleverd, deze dient u zelf nog (eenvoudig) te bereiden.
Binnen ca. 20 minuten op tafel in uw eigen pan

Gourmet de Luxe
Een uitgebreide gourmetschotel om gezellig een avondje te dineren op uw eigen gourmetstel/bakplaat/steengrill.

Biefstuk, varkenshaas, schnitzel, shoarma, slavink, kipfilet, gamba, zalm | 3 sausjes | 
diverse groenten | aardappelschijfjes | rundvlees salade | frisse rauwkostsalades

Schotels
Rijkgevulde vlees/visschotel voor een heerlijke kerst thuis

Vleesschotel
Rundvleessalade | rosbief | Serranoham | gehaktballetjes | paté | ham/asperge | peppadew | 
kipkluifje | wrap met gerookte kip | gevuld eitje | tomaat | komkommer | augurk | radijs | 
meloen | gemarineerde olijven | feta

Visschotel
Zalmsalade | tonijnsalade | mosselsalade | gevulde tomaatjes | peppadew | gerookte makreel | gerookte forel | gerookte heil-
bot | wrap met gerookte zalm | gegrilde gamba’s | rivierkreeftjes | komkommer | cherrytomaatjes

Dessert

Grand dessert
Brownie | stoofpeer | passievruchten pannacotta | met liefde 
Kazen
Blauwaderkaas | brie | oude kaas | geitenkaas | roodaderkaas | noten-
brood | walnoot | druiven | appelstroop

Starters

Tomatensoep 1L -vegetarisch-

Bospaddenstoelensoep 1L -vegetarisch-

Vissoep 1L
Desembol
Tapenade | hummes | kruidenboter 
Breekbrood
Tapenade | hummes | kruidenboter 
Stokbrood wit -groot-
Tapenade | hummes | kruidenboter
Stokbrood bruin -groot-
Tapenade | hummes | kruidenboter 

Wijnen per fles

Chardonnay
Witte wijn 
Sauvignon Blanc
Witte wijn
Pinot Grigio 
Rosé wijn 
Merlot 
Rode wijn 
Prosecco
Mouserende wijn

Sharing

Schaal rundercarpaccio
Pijnboompitten | kappertjes | ui | olijven| parmezaanse kaas | truffelmayonaise 
Schaal zalmcarpaccio
Pijnboompitten | kappertjes | ui | bieslook | tomaat | feta | dille-limoensaus
Tapasplank 
Gerookte zalm | kipkluifje | gambaspies | chorizo | gemarineerde tomaatjes | 
gevuld eitje | meloen met serranoham | diverse kaassoorten | peppadew | 
wrap met gerookte kip | gedroogde worst soorten | gemarineerde olijven | 
groentetuintje met dip

Heerlijk en makkelijk thuis eten tijdens 
de Kerstdagen en bij Oud en Nieuw

Geef uw bestelling door via 
onderstaand formulier!



Voornaam:       Achternaam:

Straat:       Huisnummer:

Postcode:      Plaats:

Telefoonnummer:     Mobiel nummer:    

E-mail adres:

Opmerkingen: 

Datum afhalen:  Donderdag 24 december Zaterdag 26 december  Woensdag 30 december

U krijgt binnen 24 uur een betaalverzoek. Heeft u deze niet ontvangen, dan graag telefonisch contact met ons opnemen!
Na ontvangst van de betaling is uw bestelling pas definitief.

Eeterij-spelerij Vierlinden | Kattendijksedijk 19 | 4463 AL Goes | 0113 - 211865 | info@vierlindengoes.nl

Bestelformulier Vierlinden Goes
Met de Vierlinden vier je de feestdagen thuis

aantal eenheid  product    prijs totaalprijs

.......... personen Zwitserse kaasfondue  € 16.50 ...................

.......... personen Gourmet de luxe   € 15.50 ...................

.......... personen Luxe vleesschotel   € 14.50 ...................

.......... personen Luxe visschotel   € 16.50 ...................

.......... personen Schaal rundercarpaccio  € 7.50 ...................

.......... personen Schaal zalmcarpaccio  € 7.50 ...................

.......... personen Tapasplank   € 10.00 ...................

.......... stuks  Desembol   € 4.50 ...................

.......... stuks  Breekbrood   € 6.50 ...................

.......... stuks  Stokbrood wit   € 5.25 ...................

.......... stuks  Stokbrood bruin   € 5.25 ...................

.......... stuks  Tomatensoep 1 liter  € 9.50 ...................

.......... stuks  Bospaddenstoelensoep 1 liter € 9.50 ...................

.......... stuks  Vissoep 1 liter   € 12.50 ...................

.......... personen Grand dessert   € 8.50 ...................

.......... personen Kazen    € 8.50 ...................

.......... fles(sen)  Chardonnay   € 14.50 ...................

.......... fles(sen)  Sauvignon Blanc   € 14.50 ................... 

.......... fles(sen)  Pinot Grigio   € 14.50 ...................

.......... fles(sen)  Merlot    € 14.50 ...................

.......... fles(sen)  Prosecco    € 14.50  ..................

        

      totaalbedrag €____________

Bestelling doorgeven: 
Vermeld duidelijk uw gegevens. 
Lever dit formulier in bij Vierlinden 
of stuur deze naar: 
info@vierlindengoes.nl 

Kerst: 
voor zondag 20 december 2020 17:00 uur.
Oud en Nieuw: 
voor zondag 27 december 2020 17:00 uur.

Bestelling afhalen:
Afhalen van uw bestelling kan 
uitsluitend op:  

Kerst: 
Donderdag 24 december  
tussen 15:00 en 19:00 uur. 
 
Zaterdag 26 december 
tussen 10:00 en 12:00 uur.

Oud en Nieuw:
Woensdag 30 december 
tussen 15:00 en 19:00 uur.

Betaling
Na ontvangst van de betaling is uw 
bestelling pas definitief.

Allergieën/dieet:
Wij kunnen helaas geen rekening 
houden met allergieën/dieetwensen.
Heeft u hierover specifieke vragen neem 
dan telefonisch contact met ons op via 
telefoonnummer: 0113 - 211865.


