
 

 

BESTELLIJST FEESTDAGEN 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLEVEREN UITERLIJK 14 DECEMBER 

 

UW GEGEVENS 

Naam: ___________________________________________________ 

Telefoonnummer: __________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________ 

Afhaaldatum (week 51 of week 52, graag specifieke dag invullen): 

week 51:__________________________________________________ 

week 52:__________________________________________________ 
 

 

OPENINGSTIJDEN 

maandag 19 december extra geopend van 13.00-18.30 

dinsdag t/m vrijdag 9.30-18.30 

zaterdag 9.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJZONDERHEDEN 

Bijvoorbeeld inpakken (deel van de) bestelling als cadeau, een voedselallergie of dieetwensen 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



ONTBIJT & BRUNCH 
 PER INHOUD PRIJS AANTAL 

ZWITSERS BROOD heel ±1550 gram €6,99  

ZWITSERS BROOD half ±775 gram €3,99  

WORSTENBROODJE stuk  €1,85  

WORSTENBROODJE LUXE met truffel stuk  €2,75  

MINI WORSTENBROODJE met kip stuk  €0,99  

VEGETARISCH WORSTENBROODJE stuk  €2,75  

BUTTER ZOPF Zwitsers vlechtbrood 100 gram ±1500gr heel brood €0,99  

MINI SCONES naturel stuk  €0,85  

MINI SCONES met rozijnen stuk  €0,95  

QUICHE groene asperges & zalm punt  €4,95  

BIRCHERMÜSLI havermout, yoghurt, vers fruit 1 persoon 200 gram €5,25  

GRANOLA gemengde noten & gedroogd fruit zakje 200 gram €4,99  

HONING uit Breda potje 250 gram €5,99  

NUSSGIPFLI bros deegrolletje met notenvulling stuk  €2,85  

BANANENCAKE klein formaat, heel stuk 300 gram €9,50  

GRAVAD LAX huisgemarineerd  100 gram  €4,35  

SAFT SCHINKEN dungesneden rundvlees (CH) 50 gram  €3,15  

EENDENLEVERPARFAIT met kweeperengelei 228ml  €11,75  

“ZMORGE” selectie van Zwitserse ontbijtkazen  2-3 pers. ±330 gram €15,50  

MINI JAM SELECTIE drie smaken 3 potjes 3 x 125 ml €8,97  

PASSIEVRUCHTENCURD voor scones pot 314 ml €6,99  

MASCARPONE VANILLECRÈME voor scones pot 314 ml €6,25  

 

SOEPEN 

 PER PRIJS AANTAL 

HELDERE AZIATISCHE PADDENSTOELENCONSOMMÈ 1 liter €16,50  

HELDERE AZIATISCHE PADDENSTOELENCONSOMMÈ ½ liter €8,75  

BOSPADDENSTOELENSOEP met truffelsalsa 1 liter €18,00  

BOSPADDENSTOELENSOEP met truffelsalsa  ½ liter €9,50  

DOPERWTEN MUNTSOEP aardappel, krabvlees 1 liter €19,50  

DOPERWTEN MUNTSOEP aardappel, krabvlees ½ liter €10,50  

 

HOOFDGERECHTEN 
 PER INHOUD PRIJS AANTAL 

KALFSWANG in rode wijn gesmoord, sous-vide stuk-1 pers. ± 150 gram €8,25  

KALFSJUS 2-4 personen 314 ml €6,95  

HERTENSTOOF champignon, wortel, zilveruitjes 2-3 personen 800 gram €23,50  

VEGETARISCHE LASAGNE Zwitserse kazen, 

pompoen, paddenstoelen, spinazie, aubergine 

1 persoon 500 gram €12,50  

KABELJAUW sous-vide gegaard 1 persoon 180 gram €13,50  

GEKONFIJTE EENDENBOUT sous-vide, in ganzenvet 1 persoon 250 gram €9,75  

BALINESE MAÏSKIPFILET SUPRÈME sous-vide 1 persoon 250 gram €8,75  

Bijgerechten     

GESTOOMDE JASMIJNRIJST 1 persoon 200 gram €2,00  

SPÄTZLI Zwitsers deegwaar 1 persoon 200 gram €3,99  

GEROOSTERDE OERGROENTE rozemarijn, knoflook portie 350 gram €7,50  

AARDAPPELGRATIN naturel of met truffelboter 2 personen 500 gram €6,25/€9,25  

AARDAPPELGRATIN naturel of met truffelboter 4 personen 1000 gram €11,50/€16,50  



BORREL 
 PER INHOUD PRIJS AANTAL 

“APERO” kaasselectie van vier Zwitserse kazen 2-4 personen ± 440 gram €23,50  

CHÄS KUCHEN quiche van Zwitserse kazen punt  €3,99  

BÄRNER CHÄS KUCHEN met rundvlees (CH) punt  €4,25  

QUICHE groene asperges & zalm punt  €4,95  

MINI KIPWORSTENBROODJE stuk  €0,99  

TONIJNCRÈME pot  400 ml €6,75  

DUKKAH specerijen/notenmix als dip potje 65 gram €8,25  

GEMARINEERDE PADDENSTOELEN pot 400 gram €8,50  

GEMARINEERDE OLIJVEN  pot 435 ml €7,99  

AIOLI pot 400 ml €6,25  

TRUFFEL BOTER luchtig geklopt potje 90 gram €11,75  

KRUIDENBOTER luchtig geklopt potje 90 gram €6,25  

GRAVAD LAX huisgemarineerde zalm 100 gram  €4,35  

EENDENLEVERPARFAIT met kweeperengelei 228 ml  €11,75  

Vleeswaren uit Zwitserland     

TICK NATURE WURST gerookt stuk  200 gram €13,75  

DÜRE BI ROT gedroogd met rode chili peper plateau 50 gram €7,80  

HOUERE VEN gedroogd met verveine kruid plateau 50 gram €7,40  

BÄRNER MOCKE gedroogd met jeneverbes & laurier  plateau 50 gram €7,25  

 

ZWITSERSE KAZEN 
 PER INHOUD PRIJS AANTAL 

“ZMORGE” selectie van drie kazen voor ontbijt/brunch 
Aarewasser, C’est bon, Schlossberger Jung 

2-3 personen ± 330 gram €15,50  

“APERO” selectie van vier kazen voor de borrel 
Schlossberger Alt, Summerhimu, La Bouse, Tom’s Alpkäse 

2-4 personen ± 440 gram €23,50  

“NACHTISCH” selectie van vijf kazen als dessertplankje 
Crème Chevre, Alicia-Victoria, La Sanglée, Schlossberger Alt, Summerhimu 

2-6 personen ± 600 gram €31,50  

Kaasfondue (ready-to-eat)     

COMPLEET PROSECCO-KAASFONDUE PAKKET 
Kaasfondue, Mama Huser courgette, fonduekruiden, flesje Vin de 

Fondue (500 ml, CH), half Zwitsers brood 

2 personen  €44,50  

COMPLEET BIER-KAASFONDUE PAKKET 
Kaasfondue, Mama Huser courgette, fonduekruiden, 2 Rugenbrau  

biertjes, half Zwitsers brood 

2 personen  €41,50  

Raclette Wij adviseren 250 gram per persoon     

NATUR 100 gram  €3,30  

BEEF BACON  100 gram  €3,99  

BASILICUM 100 gram  €3,99  

PORT PEPER 100 gram  €3,80  

ZWARTE TRUFFEL 100 gram  €6,80  

PRIMEUR AARDAPPELTJES 1 kilo  €2,95  

Voor bij de kaas     

NOTEN-VRUCHTENBROOD 100 gram  €2,55  

HONING uit Breda pot 250 gram €5,99  

BLEEKSELDERIJ ABRIKOOS CHUTNEY pot 400 ml €6,75  

RODE UIEN CONFITUUR pot 400 ml €6,75  

MEMBRILLO PASTE kweeperen & mosterzaadjes pot 228 ml €6,95  

KWEEPERENGELEI pot 228 ml €4,55  

 



DIM SUM 
Instructies vertellen wij u graag & geven we mee!  PER INHOUD PRIJS AANTAL 

Braadstomen      

WORTIP VEGETARISCH met shiitake & spitskool doosje 8 stuks €6,50  

WORTIP KIP doosje 8 stuks €7,25  

WORTIP KIP-GARNAAL doosje 8 stuks €7,75  

WORTIP GARNAAL doosje 8 stuks  €7,99  

Stomen      

SIEW MAI met varkensvlees, garnaal & shiitake  doosje 8 stuks €7,50  

SIEW MAI met kip doosje 8 stuks  €7,50  

CHASIEW BAO met geroosterd varkensvlees doosje 3 stuks €4,25  

NAIWONG BAO met vanille custard doosje 3 stuks €4,25  

HAR KAU met garnaal & waterkastanje doosje 8 stuks €7,99  

TSJOI KAU met shiitake, gember & spitskool doosje 8 stuks €6,50  

Voor in de paddenstoelenconsomme     

SOEP WONTON met kip & garnaal  doosje 10 stuks €7,99  

Frituren       

WONTON met kip & garnaal doosje 8 stuks €6,75  

LOEMPIA vegetarisch doosje 6 stuks  €7,99  

Sauzen      

DIMSUM SAUS soyasaus met gesauteerde sjalotjes potje 167 ml €4,99  

TABIA LALAH MANIS licht pittig met ketjap manis potje 167 ml €5,99  

ZOETE CHILI SAUS potje 167 ml €5,25  

 

DESSERTS & ZOETIGHEDEN 
 PER INHOUD PRIJS AANTAL 

ZWITSERSE KERSTKOEKJES 6 luxe soorten zakje 250 gram €9,50  

STOOFPEREN CAKE  plak  €3,50  

STOOFPEREN CAKE  heel  €21,50  

PASSIEVRUCHT CURD CHEESECAKE  stuk  Ø 15 cm €8,50  

WITTE CHOCOLADE CRÈME stuk 228 ml €4,95  

CRÈME BRÛLÉE bourbon vanille stuk  €4,95  

BÜNDNER NUSSTORTE Zwitsers taartje met 

karamel, honing & walnoten 

puntje Ø 15 cm €3,95  

BÜNDNER NUSSTORTE klein formaat, in het geheel  stuk 500 gram €16,95  

BANANENCAKE klein formaat, heel  stuk  300 gram €9,25  

CRÈME SCHNITTE Zwitserse tompouce, frambozen stuk  €3,85  

SEIZOENSTAARTJE appel stuk  Ø 10 cm €3,55  

SEIZOENSCRUMBLE appel, peer & rozijnen stuk 175 gram €3,55  

CHOCOLADEMODDERTAARTJE stuk  Ø 10 cm €2,85  

SEMIFREDDO tiramisu of aardbei wasabi (omcirkel) 4-6 personen 500 ml €8,50  

SLAGROOMTRUFFELS pure chocolade doosje 100 gram €5,99  

SLAGROOMTRUFFELS witte chocolade doosje 100 gram €5,99  

SLAGROOMTRUFFELS ruby chocolade doosje 100 gram €6,25  

SLAGROOMTRUFFELS karamel chocolade doosje 100 gram €6,25  

KERSEN geweckt in port & glühwein pot 634 ml €13,50  

RUMTOPF 4-seizoenen fruit ingeweckt in rum pot 1,140 ml €28,50  

 


