Feestelijke brunch
Het ideale geschenk om iemand te verwennen in deze
moeilijke tijden.
BRUNCHMENU
- toast gerookte zalm en zeekraal
- zachte sandwich met Noordzeegarnalen en tomaat
- bruin pistoleetje met Belgische brie, peer, honing en sla
- vloerpistoleetje met humus, wortel, knolselder en bieslook
- foccacia met Serranoham, tomatenpesto en rucola
- vruchtenboterham, Filet de sax, zachte kaas en cresson
(Kan ook lactose- en glutenvrij met aangepast beleg)
- mini-croissant
- mini-boterkoek
- linzen-veenbes salade
- yoghurt met granola
- zacht gekookt eitje in een broodje
- open gesneden ananas met aardbeien van Hoogstraten
- groentesapje bio
- flesje Cava
€30/persoon (minimum 2 pers. bestellen)
extra persoon + €24
€35 bij bestelling voor 1 persoon
Een aangepaste kinderschotel of vegetarische variant?
Doen wij graag!

SUPPLEMENTEN
Buikje gevuld of nog iets extra?
-

aspergesoep of seizoensoep €6.60/l
- quiche tomaat-mozzarella €6.20
- fritatta met spekjes en champignons €4.80
- Fregola sarda met kleine groenten en
Parmezaanse kaas €4.80
- dessert (gebak van Michielsen) …
- doosje heerlijke chocoladeverwennerij €14.50
- luxe koekjesassortiment €11
- fleurig bloempotje (Tuincenter Claes) €8.50
- Boeket bloemen (Tuincenter Claes) …
- Cava Père Ventura 0.200 l €7.80
Champagne Pierre Courtois ½ €19.00

Zin gekregen in al dat lekkers?
Aarzel niet en plaats je bestelling via: info@dezoetelinde.be
Hoe doe je dit?
Je stuurt je bestelling vooraf via mail naar info@dezoetelinde.be
In je mail vermeld je duidelijk volgende zaken:







naam
telefoonnummer en/of gsm-nummer
leveringsadres
gewenst tijdstip van afhalen of leveren
eventuele supplementen
vermeld of het voor persoonlijk gebruik is of het een verrassing is voor de
bestemmeling.

Je kan deze feestelijke brunch ook personaliseren door er een kaartje, boodschap of
geschenkje bij te steken.
Let op! Je bestelling is enkel geldig nadat je bevestiging hebt gekregen van ons.
Hoe betaal je?
Als je de bestelling zelf komt afhalen: betaling met kaart of contant.
Heb je gekozen voor levering aan huis, dan ontvangen wij graag vooraf het juiste bedrag
op rekeningnummer: BE17 1112 3568 3321 met vermelding: “Brunch… uw naam…”
Wat te doen bij afhalen of levering?
Je kan je bestelling afhalen | levering tussen 09.00 en 13.00uur. We zijn elke dag open.
Woon je binnen een straal ± 3 km, dan is de levering van dit feestmaal gratis.
Buiten deze regio? neem dan best even telefonisch contact met ons op
0497 61 62 60 en dan bespreken wij de prijs van levering.
Onze brunch wordt covid-vrij geleverd op decoratieve schalen e.d..
Deze hoeft u ons niet terug te bezorgen.
Hou het veilig en laat het vooral heel erg smaken!

Het 'Zoete Linde'-team

