
CHRISTMAS @HOME
EEN MAKKELIJKE KERST THUIS VAN HAPPZ

Geen zin om zelf aan de slag te gaan tijdens de feestdagen, of wilt u een geliefde verrassen? 
Kies dan voor een van onze kerst @ home opties.

HAPPZ CHRISTMAS BRUNCH@HOME
Rustiek broodje met Pastrami, rode ui, Provolone en wasabi

Mini brioche met omelet, avocado en tomaat
Mini sandwich met eiersalade, kiprollade, tomaat en citroenmayonaise
Mini pita met pulled chicken, oosterse groenten en soja-sesam uitjes

Mini wrap met gerookte zalm, spinazie, roomkaas en ei
Plakje kerstbrood

Mini Danish
Speculoos tiramisu

Prijs per persoon 21,50
Ook kan je er een flesje Cava bij bestellen voor 12,50 per fles.

Of bestel een fruitsapje erbij voor 3,25 p.p.

Kinderbrunch a 10,50 p.p.
Minibroodje kaas | Wentelteefje | Fruitspies | Kerstchocolade | Mini muffin

HAPPZ CHRISTMAS DINNER@HOME
Ook voor het diner hebben we een box met lekkere gerechtjes samengesteld. Dit jaar nog makkelijker. 

De hoofdgerechten schuift u zo in de oven en alles staat in een mum van tijd op tafel.

VOORGERECHTEN PROEVERIJ:
Pastrami met rode ui, Provelone en wasabi

Salade van gegrilde groenten met parelcouscous en Vadouvan dressing
Gerookte zalm met komkommer, avocado crème, kappertjes en dille

Wrap met Italiaanse omelet, zontomaat, mozzarella, pesto en pijnboompitjes

HOOFDGERECHTEN:
Varkenshaasmedaillons in pancetta met geroosterde paddenstoelen

Oosterse zalmfilet op gegrilde groenten
Kipfilet in honing-mosterd roomsaus, met ovenkrieltjes

NAGERECHTEN PROEVERIJ:
Tiramisu van speculaas 

Brownie-karamel mousse dessert
Hangop met advocaat en merengue
Panna cotta met rood fruit compote

Prijs per persoon: 42,50 minimaal 2 personen

Kindermenu a 12,50 p.p.
Mini pizza | Wentelteefje | Kiptender | Ovenaardappeltjes | American pancake

BESTELLEN?
U kunt de brunch, diner en hapjesboxen voor de kerst bestellen t/m woensdag 21 december.
Hapjesboxen voor oud & nieuw kunnen worden besteld tot donderdag 29 december 17.00.

Bestellen kan door te bellen met 0182-394321, een mail te sturen 
naar info@gasterijvergeer.nl of door een bestelling te plaatsen op 

onze webshop www.restaurantinreeuwijk.nl/feestdagen
Bezorgkosten afhankelijk van uw woonplaats.

DORPSWEG 32 - REEUWIJK - 0182 39 4321 - WWW.RESTAURANTINREEUWIJK.NL

LEKKER &
GEZELLIG !



CHRISTMAS @HOME
HAPJES TIJDENS DE FEESTDAGEN

HAPJES BOX PARTY (24 stuks 37,50 / 36 stuks 55,-)
Canapés met ossenworst, truffelsaus en ei | Canapés met gerookte zalm en avocado crème | 

Wrap met Italiaanse omelet, zontomaat, mozzarella, pesto en pijnboompitjes | 
Wrap met brie, balsamico en granaatappelpitjes | Mini sandwich met eiersalade, kiprollade, 

tomaat en citroenmayonaise | Sandwich met tomaat en avocado
 

HOLIDAY SHARE TRAY (Schaal 24 stuks 29,50)
Ovenschaal met diverse deel-gerechtjes, deze kunt u zelf in de oven opwarmen.

Kipvleugeltjes | Teriyaki spiesjes | Empanadas | Spareribs | Italiaanse gehaktballetjes | Oosters buikspek

AFHAALOPTIES
U kunt de brunches, dinerboxen en hapjesboxen bestellen en afhalen op de volgende momenten:

24 december tussen 14.00 en 17.00
25 december tussen 09.00 en 16.00
26 december tussen 09.00 en 16.00

BEZORGOPTIES
Op 25 en 26 december bezorgen wij ook graag bij jullie thuis.

25 december tussen 09.00 en 16.00
26 december tussen 09.00 en 16.00

Bezorgkosten afhankelijk van uw woonplaats.

OUD&NIEUW
De hapjes box party en de holiday share tray zijn ook te bestellen voor oud en nieuw. 

U kunt de boxen tussen 10.00 en 15.00 afhalen op 31 december.

BESTELLEN?
U kunt de brunch, diner en hapjesboxen voor de kerst bestellen t/m woensdag 21 december.
Hapjesboxen voor oud & nieuw kunnen worden besteld tot donderdag 29 december 17.00.

Bestellen kan door te bellen met 0182-394321, een mail te sturen 
naar info@gasterijvergeer.nl of door een bestelling te plaatsen op 

onze webshop www.restaurantinreeuwijk.nl/feestdagen

FEESTDAGEN IN HAPPZ RESTAURANT
Deze feestdagen is het ook weer mogelijk om in ons restaurant te brunchen en dineren.

We serveren op 1e en 2e kerstdag tussen 12.00 en 15.00 een lekkere brunch. 
Op 2e kerstdag zijn we ook geopend voor het kerstdiner. Hier serveren we een proeverij van 

verschillende taste en share gerechtjes. Het leukste is, de gasten kunnen zelf hun gerechtjes kiezen.
Meer informatie? Bekijk het menu of reserveer via www.restaurantinreeuwijk.nl

LEKKER &
GEZELLIG !


