Beleef Kerst op de Eekhoeve
ARRANGEMENTEN

WINTER BBQ

SHOPMOMENT

Kerst is het ultieme moment om je waardering te uiten naar je collega's of zakenrelaties. Hier hebben wij de
juiste manier voor gevonden. Naast ons aanbod van de leukste en lekkerste kerstgeschenken met boeren
delicatessen, hebben wij ook een uitgebreid aanbod met verwenmomenten.
Ontvang uw collega’s of relatie in ons theehuis met (h)eerlijk eten en drinken.
Wat dacht u van een echte winter BBQ of boerenborrel.
Reserveer snel een plekje, want vol is vol!

ONZE ARRANGEMENTEN
WINTER BBQ

27.50 p.p.

Kom gezellig BBQ'en bij ons theehuis. de chef het vlees op een Greenegg voor een de beste smaak.
U krijgt:
Boeren borrelbroodjes met dippers
Twee verschillende feestelijke salades
Langzaam gegaarde stoofpot van de Hereford rund.
Gemarineerde kippendij saté met kroepoek, gebakken uitjes en pindasaus.
Broodje Herefordburger met truffelmayonaise en belegen kaas van de boer.
Huisgemaakt dessert.

WALKING LUNCH

17.95 p.p.

Geniet van een 1,5 uur durende lunch zonder vaste zit plekken. Gasten kunnen
gaan en staan waar ze willen. De lunch bestaat uit 5 gangen:
1. Huisgemaakte soep
2. Broodje Carpaccio van de Hereford rund
3. Broodje huisgemaakte Utregse oude kaassalade
4. Broodje pulled kip met koolsalade of huisgemaakte Herefordkroket
5. Huisgemaakt dessert

BOEREN BORRELMOMENT

18.95 p.p.

Kom samen met je collega's borrelen en geniet van:
Boeren borrel broodjes met dippers
Borrel planken met diverse soorten boerenkazen, selectie van heerlijke worsten en hammen, olijven en notenmixen.
Hereford bitterballen met mosterdmayonaise.
Bruchetta’s met brie en Herefordcarpaccio

KOFFIE- EN THEEMOMENT

8.50 p.p.

Zijn jouw collega's koffie-/theeleuten? Kom samen genieten van:
Twee kopjes koffie of thee
Selectie van 3 soorten huisgemaakt gebak geserveerd op onze taartplankjes.

*Alle arrangementen zijn ook vegetarisch mogelijk!

BREID JE ARRANGEMENT UIT:
BORRELMOMENT

8.50 p.p.

Geniet voor of na één van de andere arrangementen van een borrel met je collega's. Jullie krijgen:
Twee drankjes naar keuze.
Borrelplank met nootjes, zoutjes en dippers uit onze Landwinkel.

DRANKARRANGEMENTEN
Voeg een drank arrangement toe aan je bezoek. Kies uit:
Welkomstdrankje met keuze uit glühwein, prosecco of warme chocolademelk met slagroom 4.00 p.p.
Drinken op nacalculatie
2 uur onbeperkt non alcoholische dranken 9.95 p.p.
2 uur onbeperkt met alcoholische dranken 14.95 (excl. speciaal bieren)
De eekhoeve zal tijdens de momenten in kerstsfeer worden gebracht. Het beloofd een fantastische kerstbeleving
te worden om nog lang over na te praten. De gelegenheden kunnen tot 21:00 uur georganiseerd worden.
Prijzen zijn excl. BTW.

BREID JE BEZOEK UIT MET
EEN SHOPMOMENT
Duik voordat u gaat smullen van één van de arrangementen, samen met
uw collega's onze Landwinkel in om zelf een kerstgeschenk samen te
stellen. Alles uit de Landwinkel mag gekozen worden.
U als organisator bepaald welk bedrag er op de pas van alle collega's
komt te staan. Het leuke is dat niet alles in één keer uitgegeven hoeft te
worden. Uw collega's of zakenrelaties mogen ook op een ander moment
terug komen om het bedrag in de Landwinkel of in Theehuis bij Kees en
Sien te besteden. Het geld blijft gewoon op de pas staan.
Nieuwsgierig geworden welke datums er nog beschikbaar zijn? Neem
dan contact met ons op. We staan u graag te woord.

RESERVEREN EN MEER INFO: LISETTE@EEKHOEVE.NL OF BEL
0318-550561 EN VRAAG NAAR LISETTE DE KLEUVER

