
  

 

BESTELLIJST PASEN 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLEVEREN UITERLIJK 1 APRIL 

 

UW GEGEVENS 

Naam: ___________________________________________________ 

Telefoonnummer: __________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________ 

Afhaaldatum vrijdag 7 april of zaterdag 8 april: 

 __________________________________________________ 
 
 

 

OPENINGSTIJDEN 

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 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



BROOD & BRUNCH  
 PER INHOUD PRIJS AANTAL 

ZWITSERS BROOD heel ±1550 gram €7,50  

ZWITSERS BROOD half ±775 gram €4,25  

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

PAASHAAS BROOD Butter zopf met ei stuk ±200 gram €3,75  

WORSTENBROODJE stuk  €1,85  

WORSTENBROODJE LUXE met truffel stuk  €2,75  

WORSTENBROODJE vegetarisch Stuk  €2,75  

MINI WORSTENBROODJE met kip stuk  €0,99  

CHÄS KUCHEN quiche van Zwitserse kazen punt  €4,25  

BÄRNER CHÄS KUCHEN quiche van Zwitserse 

kazen & droogvlees (rund)  

punt  €4,75  

QUICHE met asperge & gravad lax punt  €4,95  

MINI SCONES naturel stuk  €0,85  

MINI SCONES met rozijnen stuk  €0,95  

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

NUSSGIPFLI bros deeg met notenvulling stuk  €2,95  

GRAVAD LAX huisgemarineerd  100 gram  €4,35  

PASSIEVRUCHT CURD voor scones pot 314 ml €6,99  

MASCARPONE VANILLECRÈME voor scones pot 314 ml €6,25  

TRUFFEL BOTER luchtig geklopt potje 130 gram €11,75  

KRUIDENBOTER luchtig geklopt potje 130 gram €6,25  

 

SOEP & GERECHTEN 
 PER INHOUD PRIJS AANTAL 

HELDERE AZIATISCHE CONSOMMÉ paddenstoelen  1 liter €16,00  

HELDERE AZIATISCHE CONSOMMÉ paddenstoelen  ½ liter €8,50  

AARDAPPEL MOSTERDSOEP met zalm    1 liter €17,95  

AARDAPPEL MOSTERDSOEP met zalm  ½ liter €9,50  

GEROOSTERDE PIEPKUIKEN gepekeld in thee met venkel 

en primeur aardappeltjes 
1 persoon ± 600 gram €18,50  

GEKONFIJTE EENDENBOUT sous-vide gegaard in ganzenvet 1 persoon 250 gram €10,50  

KALIO UDANG Balinese curry met garnalen 1 persoon 300 gram €17,50  

VEGETARISCHE LASAGNE courgette, aubergine, spinazie  1 persoon 450 gram €12,95  

Bijgerechten     

GESTOOMDE JASMIJNRIJST 1 persoon 200 gram €2,00  

SPÄTZLI Zwitsers deegwaar 1 persoon 200 gram €3,99  

 

DESSERTS & ZOETIGHEDEN 
 PER INHOUD PRIJS AANTAL 

CRÈME SCHNITTE Zwitserse stijl tompouce  stuk  €3,95  

OSTERFLADEN fris Zwitsers paastaartje met rijst,  

citroen & een amandelbodem 

puntje  €3,25  

OSTERFLADEN in het geheel stuk  €18,75  

BÜNDNER NUSSTORTE Zwitsers taartje met 

karamel, honing & walnoten 

puntje  €4,55  

BÜNDNER NUSSTORTE klein formaat, in het geheel  stuk 500 gram €19,50  

BANANENCAKE klein formaat, heel  stuk  300 gram €9,75  

PASSIEVRUCHT CHEESECAKE punt  €4,25  

PAASBROWNIE stuk   €1,55  



 


