
Kerst/december catering 2022
WIJ GEVEN GRAAG ADVIES, HOE? Z.O.Z.

LET OP enkele producten zijn pas te bestellen vanaf 2 of 4 porties
Bestellingen dienen uiterlijk 20 december te zijn voldaan.

Tomaten crème soep 5,50

Champignonsoep 5,50

≥ 2 Broodplankje: brood met 3 smeersels 3,50

Hertencarpaccio (met mesclun sla, dressing, kaas, walnoot & cranberry) 10,00

Kies uw voorgerecht (Advies: 1 per persoon) 

Kies uw salade LET OP te bestellen va. 4 porties (mooi opgemaakt met verse ingrediënten en gevulde eieren)

≥ 4 Rundvleessalade (met ham & asperge) 6,75

≥ 4 Russisch ei salade (met gerookte zalm, makreel, forel & tonijn) 9,00

≥ 4 Zalmsalade (met gerookte zalm) 9,00

Kies uw rauwkostsalade (Advies: 1 portie p.p.)

Kies uw aardappelproduct (Advies: 1 portie p.p.)

Kies uw nagerecht (Advies: 1 portie per persoon) 

Kies uw vlees/vis LET OP te bestellen va. 4 porties    (Advies: 2-3 porties vlees/vis p.p.)

≥ 4 Beenham met honing-mosterdsaus (koude saus, apart geserveerd) 6,00

≥ 4 Beenham met champignonroomsaus 6,00 

≥ 4 Kipfilet met boerengarnituur (spek, ui, champignon & paprika) 6,00 

≥ 4 Gehaktballetjes in pindasaus 6,00 

≥ 4 Schnitzeltjes met boerengarnituur (spek, ui, champignon & paprika) 6,00 

≥ 4 Varkenshaassaté (in pindasaus) 6,00 

≥ 4 Varkenshaasmedaillons in peperroomsaus 6,00 

≥ 4 Vispannetje (div. soorten vis in een roomsausje) 6,00 

Vegan maaltijd: Couscous met vegan kip, div. groenten, rozijntjes & noten 15,00 p.p.

≥ 2 Wedges (gekruide aardappelpartjes) 4,00

≥ 2 Pomme Duchesse (aardappelrozetjes) 4,00

Basis (met o.a. komkommer, tomaat, paprika, ei) 3,00

≥ 4 Vegan (met o.a. zongedroogde tomaat & pijnboompitjes) 3,75

≥ 4 Tonijn (met o.a. tonijn & rode ui) 3,75

≥ 4 Zalm (met o.a. gerookte zalm & kappertjes) 4,00

Vers fruit salade 4,00

Slagroomsoftijs met aardbeiensaus 3,50

Slagroomsoftijs met chocoladesaus 3,50

Slagroomsoftijs met caramelsaus 3,50

Witte chocolademousse 3,50

Aardbei bavarois 3,50
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Kids kerst pakket 
te bestellen naast het kerstbrunch  pakket

zacht bolletje - croissant - nutella - jam

capri sonne - zoete kerstversnapering
churros met poedersuiker

Vul hier het aantal pakketten in 

VERVOLG KERST/DECEMBER CATERING BON APPETIT

GRAAG ADVIES?  Vul hieronder de groene velden in en wij sturen u een voorstel op maat!

Aantal personen: volwassenen kinderen (1/2 portie)

Mailadres:

Kruis uw gewenste gerechten aan, wij sturen u een passend voorstel.

Afhalen of bezorgen* (* vraag naar de mogelijkheden)

Gewenste afhaal/bezorgdatum:

Gewenste tijdstip:

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Betaling vooraf (uiterlijk 20 december)             contant  /   pin   /   overmaken

Rekeningnummer: NL.48.RABO.01235.96.300 ten name van Bon Appetit

Kerstbrunch pakket 
luxe brunch - al vanaf 2 personen

luxe broodjes (3 p.p.) - filet americain
plakjes ei - achterham

ei-bacon salade - jong belegen kaas
wrap met zalm - komkommer & tomaat

vers fruit - roomboter - jam
Nutella - verse jus d'orange

Warm
gehaktballetjes

kipsaté in pindasaus

Brunch 
11.00 - 14.00 uur

gratis bezorgd! 
in centrum Winterswijk

≥ 2 Kerstbrunch pakket (vanaf 2 personen) 19,00 p.p.

Kids kerst pakket 9,00 p.p.

www.bonappetitwinterswijk.nl - tel. 0543 520 957 - info@bonappetitwinterswijk.nl

BRUNCHEN  MET  KERST?  - BESTEL  ONZE  HEERLIJKE  UITGEBREIDE  BRUNCH



Tips bestellen Kerst/December catering 2022

ADVIES?

1. Vul de adresgegevens in  (in ieder geval naam, mailadres en telefoonnummer)

2. Aantal personen? (... volwassenen & .... kinderen)

3. Kruis uw wensen aan

Wij zorgen dan dat er een passend voorstel per mail komt.

RICHTLIJN “VOLLEDIGE MAALTIJD”

- vlees/vis  2-3 porties per persoon

- aardappelproduct 1 per persoon (bijv. wedges, rundvleessalade, etc.)

- rauwkostsalades 1 per persoon

Aan te vullen met vooraf: salade(s), brood met "smeersels“ of soep

Aan te vullen met een toetje: heerlijke bavarois, mousse of ijs

BEZORGEN? (brunches (bezorging tot 14.00 uur) worden ook onder de 200,- bezorgd)

Tot 200,- ophalen is mogelijk

Vanaf 200,- postcodegebied 7101 t/m 7103 GRATIS

postcodegebied 7104 t/m 7119 10,00

Tijdstip van bezorgen gaat in overleg met een marge van 45 minuten.

RETOUR BRENGEN? 

Voor grotere groepen maken wij gebruik van chafing dishes/warmhoudbakken. 

Deze dienen retour gebracht te worden volgens onderstaand schema.

Catering op: Retour brengen

Kerstavond 1e kerstdag tussen 11 en 12 uur

1e kerstdag 2e kerstdag tussen 11 en 12 uur

2e kerstdag Graag voor 31 december


