
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Tijdens de kerstdagen staan wij ook dit jaar weer 
voor u klaar om de lekkerste gerechten te maken. 
Dit jaar doen wij het net iets anders dan andere 

jaren. U heeft dit jaar bij ons de keuze uit de 
onderstaande mogelijkheden: 

 
o Effe Theeleuten  

o Afhaal 3-of-4 gangen menu  
Wordt koud geleverd met een duidelijke opwarm-en-

bereidingsinstructie. 
o Reguliere afhaal-en- bezorgservice 

 
Voor meer informatie Z.O.Z 

 
 
Naam:    …………………………………………….. 
Telnr.:    …………………………………………….. 

 



Effe Theeleuten 

 
Thuis genieten van onze feestelijke High Tea. 

Deze bestaat uit drie gangen, alles is makkelijk 
op te warmen en op schaaltjes te leggen zodat u 

toch een feestelijke tafel kan maken.  
Het menu kan bestaan uit: 

 
Soepje, broodjes, wraps en smeersels 

*** 
Pasteitje, quiche, briochebroodje met zalm 

en een wild kroketje 
*** 

Diverse taartjes, macarons, brownies, fruit en 
andere zoetigheden 

 
 
 
 
 

Het bovenstaande menu is een voorbeeld, dit 
menu kan verschillen met wat u 

daadwerkelijk ontvangt.  



 
Afhaal Kerst 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wildbouillon met paddenstoelen        €4,50 
Pompoensoep met grote garnalen       €4,50 
Catalaanse vissoep           €4,50 
*** 
Salade gerookte eend met cranberry’s      €12,95 
Salade met huisgerookte zalm en dille mouse     €12,95 
Hertencarpaccio met gember crème        €13,95 
*** 
Wildstoofpotje met rodekool en puree      €16,50 
Zalmfilet in korstdeeg bereid met pesto en hollandaisesaus   €22,50 
Gebraden runderhaas met champignons en rode wijnsaus  €24,50 
*** 
Trio van chocomousse met abrikoos en vanille ijs    €8,50 
Crème brûlée met appelcompote en kaneel ijs     €8,50 
 
Zie het bestelformulier voor de eventuele bijgerechten! 
 
De prijzen voor de menu’s bedragen: 
3 gangen €29,50 
4 gangen €32,50 
 

Heeft u dit jaar geen zin om uren in de keuken te staan? Effe helpt u een 
handje: de onderstaande gerechten bereiden wij voor en het enigste wat u 

hoeft te doen is het op te warmen! 
 



U kunt uw bestelling doorgeven door de onderstaande lijst in te vullen en deze uiterlijk op 
zondag 20 december bij ons in te leveren. 

Bestellingen van de onderstaande bestellijst kunnen worden opgehaald op donderdag 24 december tussen 
10:00 en 16:00. 

Als u kiest voor een 3 of 4 gangen menu kunt u hieronder de keuzes aangegeven, de prijzen worden dan later 
aangepast. 

Bestellijst: 
Gerechten: Prijs: Aantal: 

Soepen:   
Wildbouillon met paddenstoelen €4,50  
Pompoensoep met garnalen €4,50  
Catalaanse vissoep €4,50  
   
Salades:   
Salade gerookte eend met cranberry’s €12,95  
Salade met huisgerookte zalm en dille mousse €12,95  
Hertencarpaccio met gember crème  €13,95  
   
Hoofdgerechten:   
Wildstoofpotje met rodekool en puree €16,50  
Zalmfilet in korstdeeg bereid met pesto en 
hollandaisesaus  

€22,50  

Gebraden runderhaas met champignons en rode wijnsaus  €25,50  
   
Desserts:   
Trio van chocomousse met abrikoos en vanille ijs €8,50  
Crème brûlée met appelcompote en kaneel ijs  €8,50  
   
Extra bij te bestellen:   
Brood met smeersels voor 4 personen. €4,95  
Stoofpeertjes 4 st. €3,50  
Aardappelgratin 4 st. €3,50  
Borrelplankje p.p €3,50  
Gevuld stokbroodje per st. €3,50  
   
3 gangen menu €29,50  
4 gangen menu €32,50  
   
Fles Huiswijn wit (gekoeld): €8,50  
Fles Huiswijn rood : €8,50  
   
Effe Theeleuten:   
Effe theeleuten €19,50  

Buiten het bovenstaande bestelformulier is het op eerste en tweede kerstdag ook mogelijk om van ons 
reguliere bestelformulier te bestellen! Deze bestellingen kunnen bezorgd of afgehaald worden op een door u 
gewenst tijdstip. Benieuwd naar de gerechten? Vanaf 20 december zijn ze te vinden via het bestelformulier op:  

Www.effe-overloon.nl 


