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GEZELLIG !

CHRISTMAS @HOME
HAPPZ CHRISTMAS @HOME

Ook dit jaar bezorgen wij weer onze lekkere brunches en complete dinerpakketten bij u thuis!

HAPPZ CHRISTMAS BRUNCH@HOME
Rustiek broodje met bistecca, gegrilde paprika en chili-mayonaise
Mini brioche met roerei, gerookte zalm en dillesaus
Mini sandwich met kip, spek en eiersalade
Mini pita met tomaat, mozzarella en pesto
Mini wrap met Brie, tomatensalsa en Parmaham
Plakje kerstbrood
Mini danish
Bakje pavlova mousse
Prijs per persoon 20,Ook kan je er een lekker flesje Cava bij bestellen voor 9,95 per fles.
Of bestel een fruitsapje erbij voor 3,- p.p.
Kerstbrunch kinderen a 9,75 p.p.
Minibroodje kaas | Nutella twistersandwich | Kerstchocolade | Fruitspiesje | Kerstbal fondant cake |

HAPPZ CHRISTMAS DINNER@HOME
De shared dinners bestaan uit verschillende voorgerechtjes, heerlijke hoofdgerechtjes met garnituren
die u zelf in de oven warmt (u ontvangt hiervoor de instructies) en een schaal met nagerechtjes.
VOORGERECHTEN SHARE PLATEAU:
Bistecca met pittige Spaanse aardappelsalade en salsa verde
Crispy chicken sushirolletjes met komkommer en sesam
Pakketje van gerookte zalm met roerei en knoflooksaus
Italiaans kipcocktailtje met tomaat en mozzarella
HOOFDGERECHTEN:
Kipfilet Parmesan met linguini in tomatensaus
Winterse runderstoofschotel met pompoen, pastinaak en rode ui
Varkenshaas met spinazie, mozzarella en tuinkruidensaus
Tongfilet met vruchten in zoetzure saus
NAGERECHTEN SHARE PLATEAU:
Tiramisu
Pavlova mousse
Hangop met frambozencoulis, Bastogne kruim en witte chocolade
Citroen merengue frangipane
Prijs per persoon: 39,50 minimaal 2 personen
Kindermenu a 9,75 p.p.
Fruitspiesje | Kipsaté en worstje met aardappeltjes | kerstbal fondant cake | kerstchocolade
BESTELLEN?
Bestel nu de brunch, dinerbox of andere gerechten voor 1e of 2e kerstdag via info@gasterijvergeer.nl
of via www.restaurantinreeuwijk.nl/winkel.
Bestellingen kunnen gedaan worden tot en met 23 december 2021
en kunnen op 24, 25, 26 december worden bezorgd.
De brunch kunnen wij bezorgen tussen 09.00 en 11.00, de dinerboxen tussen 15.00 en 17.00.
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CHRISTMAS EXTRA

HAPJES BOX “HAPPY CHRISTMAS” (24 stuks 35,- / 36 stuks 50,-)
Canapés met ossenworst en mosterdsaus | Gerookte zalm met palingmousse |
Wraps met kip, beemster, rucola en pestosaus | Brie met Parmaham en tomatensalsa |
Sandwich met ham en eiersalade | Club sandwich
Carpaccio “Gasterij Vergeer” XL
Voor 2 personen met minibroodjes en boter 25,00
Carpaccio “Gasterij Vergeer” XXL
Voor 4 personen met minibroodjes en boter 47,50
Mosterdsoep met spekjes (1 liter) 13,50
Kipsaté in pindasaus (1 liter) 22,50
Runderstoofschotel met winterse groenten (1 liter) 34,50
Stoofpeertjes (1 liter) 17,50
Bastogne parfait (1 liter) 12,50
Hangop met bosvruchtencompote (1 liter) 13,50
BESTELLEN?
Bestel nu de brunch, dinerbox of andere gerechten voor 1e of 2e kerstdag via info@gasterijvergeer.nl
of via www.restaurantinreeuwijk.nl/winkel.
Bestellingen kunnen gedaan worden tot en met 23 december 2021
en kunnen op 24, 25, 26 december worden bezorgd of afgehaald.
De brunch kan worden bezorgd/afgehaald tussen 09.00 en 11.00, de dinerboxen tussen 15.00 en 17.00.

