
MEER PAKKETTEN ZIEN? OF WILT U MEER WETEN? KIJK OP: WWW.EEKHOEVE.NL

Gezond knabbelmoment
Houten kistje gevuld met appelchips, chocola-
de reep 80% puur, gezondheidsmix, licht meer-
granen crackers, Muesli koeken zonder suiker, 
appel peren fruitbeleg, bosvruchtensap...  
Genieten zonder toegevoegde suikers!

€ 32,50

Ga voor een 
kerstbeleving 
op de Eekhoeve
Unieke locatie met bijzondere belevingen

Of kies voor een 
kerstpakket
van de Eekhoeve

Wij denken graag met u mee
Kies hier een voorbeeldpakket uit of 
kom kijken in onze Landwinkel. 

Eekhoeve smulpakket
Gevuld met groente chips, droge ringworst, 
boeren bonte feestmix, Hoekse waard chips, 
350 gram belegen kaas, kaasdipper wilde 
veenbes, Veens Choco Kaatje 130ml en fles 
Artifice Carbenet... dat wordt genieten!

€ 37,50

Kerstpakketten
2019

Proef, ruik, voel en beleef het boerenleven 
op de Eekhoeve in Veenendaal. U bent 
welkom in onze Landwinkel vol streek- 
en boerderijproducten, ons Theehuis Bij 
Kees&Sien en op onze zorgboerderij.  



Laat uw collega’s of relaties zélf een uniek kerstgeschenk 
uitzoeken in onze landwinkel. Iedereen kan tijdens  
deze shopbeleving naar eigen wens allerlei heerlijke  
boerendelicatessen verzamelen! 

Hoe werkt het?
U als organisator bepaalt zelf het bedrag wat uw collega of relatie 
mag uitgeven in onze Landwinkel. Iedereen krijgt bij aanvang van het 
shopmoment:
1) een pasje met dit geldbedrag erop
2) een mand om alle boerendelicatessen in te verzamelen
3) een rekenmachine om zelf de bedragen van de producten  
     te kunnen uitrekenen. 

Heeft iemand minder uitgegeven? Dan blijft het overige bedrag op de 
pas staan. Dit kan een andere keer besteed worden in onze Landwin-
kel. Is het bedrag hoger? Dan zijn de extra producten voor zijn of haar 
eigen rekening.  
 
Reserveer snel want vol = vol

Tip: Combineer het shopmoment met een kerstbeleving 
in ons Theehuis Bij Kees&Sien. Hiernaast staan verschil-
lende mogelijkheden van een kleine kerstborrel tot een 
heerlijke uitgebreide bbq! 

Verras uw collega 
of zakenrelaties 
met een uniek
shopmoment in 
onze Landwinkel 
(vanaf 20 personen)

 Gezel lig en leuk!

Tip: 



Winter BBQ    € 25,00 p.p.
Ontvangst met een glaasje prosecco
BBQ met allerlei soorten vlees, salades en delicatessen:
• Brood met dippers
• Twee verschillende soorten feestelijke salades
• Biefstuk met kruidenrub en smokeybbq saus.  

broodje hamburger met truffelmayonaise,  
kippendijsate met satesaus en gebakken ui/pinda crum-
ble. (vegetarisch mogelijk)

• Huisgemaakt dessert
Drinken op nacalculatie 
of 2 uur onbeperkt voor non alcoholische dranken €10,- 
of met alcoholische dranken €14,50.  

Kerstbelevingen  
in ons Theehuis
Dat wordt smul len!

Boerendelicatessentafel € 15,00 p.p.
Ontvangst met een glaasje prosecco
Heerlijke borreltafel met zowel koude  
als warme borrelgerechten zoals;
• Diverse kazen.
• Selectie worsten
• Rauwe hammen
• Oma’s gehaktballetjes
• Selectie noten
• Snackgroenten
• Brood met dippers
Drinken op nacalculatie 
of 2 uur onbeperkt voor non alcoholische dranken €10,- 
of met alcoholische dranken €14,50.

Koffie of theemoment  € 7,50 p.p.
• Twee kopjes koffie of thee  

(meer drinken op nacalculatie)
• Selectie met huisgemaakt gebak

Borrelmoment         € 7,50 p.p.
• Twee drankjes naar keuze 

(meer drinken op nacalculatie)
• Op tafel staat een selectie met heerlijke  

noten en zoutjes met een dipper.

Tip voor in de agenda:

MEER INFORMATIE
BEL ONS:   0318 - 550 561 
MAIL:   THEEHUIS@EEKHOEVE.NL
OF KOM LANGS OP AFSPRAAK: 
DIJKSTRAAT 115, VEENENDAAL 

BoergondischeBoergondische

11 ÉN 12 DECEMBER

Alle belevingen zijn in ons Theehuis ook  
in de avond mogelijk tot 21:00 uur.



Rijkgevulde boerenmand
Gevuld met Boeren pannekoekenmix, Beste 
drop ooit, schenkstroop, kerstchocolade, cho-
colademelk lepel (2x), koffie en theekoekjes, 
De halm Muesli, boerenbonte familiemix, 
dropmix pot, erwtensoep, Landwinkel siroop 
200 ml, appel kersensap 75cl. 

€ 49,95

Kaatjes-smulkado
Gevuld met boeren knapperige rotsjes, fles-
je Boerenkracht, kleintje speltkoek en een 
Veens Choco Kaatje 130ml... Smullen!

€ 15,95

Boordevol gezelligheid
Houten kist gevuld met boerenmetworst, 
borrelstokjes, vijgenamandel brood, krokante 
kaaskussentjes, chipdip kruiden, 350 gram be-
legen kaas, kaasdipper wilde veenbes, Hoekse 
waard chips, boeren bonte boerderijmix, ta-
penade, kaasmosterd, Veens Kaatje 130 ml en 
een fles Hiecienda Albae cabarnet Sauvignon.

€ 52,95

Boeren-borrel
Houten kistje gevuld met droge ringworst, 
Veens Kaatje 215 ml, boeren bonte feestmix, 
Hertogjan Grand Prestige, Hoekse waard 
chips, chipdip kruiden... Lekker!

€ 27,50

Kerstpakketten
2019

Bekijk hier een aantal 
voorbeeldpakketten of laat 
een pakket voor u op maat 
maken en bestel gelijk uw 
kerstpakket voor dit jaar. 

Proostpakket
Prosecco, Boeren bonte feestmix, 
Italiaanse kaas a rol, kaas dip, 
boeren bonte feestmix en 
een droge ringworst.

€ 19,95

Tasje vol
Gevuld met appel kersensap, kersen zuurtjes, 
chocoladereep, appel kaneel wafeltjes ... 
Smullen!

€ 10,95

Genietmoment
Doosje gevuld met appel troebelsap, Appel-
taart keien, thee, boeren kruidkoekmix, cho-
colade, bloemenhoning hotelpotje, krokante 
kaneelkussentjes en servetten. 

€ 27,50

Kaasplankje
Met een selectie uit de lekkerste kazen uit 
ons uitgebreide assortiment in onze Land-
winkel. Waaronder 350 gram belegen kaas, 
150 gram Kaas a rol, 250 gram belegen  
geitenkaas en een lekkere kaasdip op  
een mooi houten plankje. 

€ 24,95

MEER INFORMATIE

BEL ONS:   0318 - 550 561 

OF MAIL:   

LANDWINKEL@EEKHOEVE.NL

OF KOM LANGS OP AFSPRAAK:  

DIJKSTRAAT 115, VEENENDAAL 


