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9 mei Moederdag take away boxen

Genieten van onze heerlijke Moederdag take away boxen?

Verwen moeder met één van de heerlijke take away boxen van Kasteel Daelenbroeck.
Moeders ontvangen per bestelling een leuke attentie.

In één keer alles in huis voor een heerlijk ontbijt of brunch.
(Meer informatie op de achterzijde)

De boxen kunnen worden opgehaald op:
Zaterdag 8 mei tussen 16.00 en 18.00 uur 
Zondag 9 mei tussen 08.30 en 11.00 uur

Reserveren via www.daelenbroeck.nl,
per mail of telefonisch. 



Ontbijtbox
à € 20,00 per persoon

Diverse hartige broodjes en croissants
Zoet ontbijt gebak 
Vlees- & kaasbeleg

Gerookte zalm
Zoet beleg

Gevuld eitje met kaviaar 
Quiche met mediterrane groente en geitenkaas

Warme hapjes*
Boeren boter en dip

Yoghurt met verse aardbeien 
Jus d’orange 

Cadeautip: 
Secco van onze bevriende wijnmaker Patrick Zöller Lagas uit de Pfalz á € 11,50 per fles 

Brunchbox
à € 35,00 per persoon

Diverse broden en croissants
Hartig en zoet beleg

Warme hapjes*
Boeren boter en dip

Gevuld eitje met kaviaar
Smeersel van Indonesische makreel (pepesan) 

Livar paté met chutney 
Gekonfijte eendenbout (rilletje)  
Oosters gemarineerd buikspek

Pita broodje met pulled pork en BBQ saus 
Asperge crème soep met garnituur*

Twee soorten rauwkost salade
Wraps gevuld met rauwkost en carpaccio - pesto 

Wraps gevuld met rauwkost en gerookte zalm - avocado 
Wraps gevuld met rauwkost en bieten - roomkaas 

Beef rendag pie (hartig taartje gevuld met Indonesische runder stoof)*
Zalm wellington (zalm in bladerdeeg met ricotta en groenten)*

Diverse zoetigheden
Plankje boeren overjarige kaas met peren-appelstroop

Cadeautip: 
Secco van onze bevriende wijnmaker Patrick Zöller Lagas uit de Pfalz á € 11,50 per fles

* Zelf opwarmen

Heeft u allergieën? Meld het ons! Ons keukenteam denkt graag met u mee.
Wij bereiden met alle liefde een vegetarisch gerecht voor u.

Meer informatie en reserveren: www.daelenbroeck.nl


