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• IN DE WINKEL: 

 Geef uw keuze door in de winkel. 
 U kan bestellen tot 19 december. 
 U ontvangt een bestelbon. 

• PER MAIL: 

 Mail uw keuze naar bestel@vandeputtezonnebeke.be.
 U kan bestellen tot 19 december.
 U ontvangt een bevestigingsmail. 
 Zonder bevestigingsmail is de bestelling niet geldig. 

• AFHALING: 
 
Haal uw bestellingen af op 24 december (tussen 15-17u) en 25 
december (tussen 11-12u).  
Bestel tijdig, daar onze winkel mogelijks vroeger moet afsluiten. 
Afhaling verloopt coronaproof.  
Alle gerechten dienen te worden afgehaald. 

• BETALING:
 Er is een waarborg op de schotels en leeggoed.

Dit is contant/cash te betalen.
Bij ongeschonden en propere teruggaven betalen wij u dit 
contant terug.
De betaling kan digitaal gebeuren.

Op zoek naar een heerlijke afsluiter van uw menu?  
Bestel één van onze desserts!

Bord waaier van nagerechten 
• Vers fruit, mousses, sausjes,  

gebak,... (13 soorten)  €9,80/pers 

IJsdessert van Surprice  

Dessertglaasjes assortiment
• Speculoosmousse, panna cotta,  

duo-dessert, tiramisu en  
chocolademousse  

(5 glaasjes per persoon)  €8,00/pers

Tapasplank Vandeputte
met kaasstengels €22,90/pers

Inclusief broodjes

Vier kerst 
  samen met

 Vandeputte

Dessert op bestelling

Hoe bestellen?

Mail uw bestelling naar bestel@vandeputtezonnebeke.be of geef 
uw keuze door in de winkel. Bestellen mogelijk tot 19 december.

Ook verkrijgbaar: originele geschenken en cadeaubonnen!



• (Aperitief maison)

• (Warme toastjes: zakouski, brucetta, …)  

• (Witte wijn VDP)

• Agnes Sorel roomsoep + broodje
• Duo visgerechtje 

• (Rode wijn VDP)

• Smoefelhammetje in zijn sausje
Winterse groenten, aardappel gratin 

• Dessertbord
Waaier van taartje, mousses, fruit, …

Menu 1 €40,00/pers

Fondue

Vleesfondue
• Fondue gevarieerd (8 soorten) €9,90/pers

Pizza party

Ieder stelt zelf zijn eigen pizza 

samen naar voorkeur en smaak. 

Voorzien van 5 kleine pizza bodems 

en een ruime keuze aan garnituren 

(kazen, sausjes, vleeswaren, vis, 

groenten, kruiden). Voor een 

perfecte bereiding raden wij onze 

tafel pizza oven aan.

U heeft geen tafel 
pizza oven? Huur 
er eentje (max 8 
pers). We hebben 
een beperkt aantal 
toestellen ter 
beschikking.

€16,90/pers

Alle schotels zijn ook verkrijgbaar voor minder dan 4 personen.

Gourmet

Teppanyaki

Vleesgourmet 
• Gourmet gevarieerd (13 soorten) €12,40/pers

• Sint-jacobsschelp
• Kalkoenfilet in champignonsaus met 

wintergroenten en kroketjes 

• Dessertglaasjes assortiment  
(5 glaasjes €8.00/pers. Niet inbegrepen in de 
prijs) 

Kindermenu: 
Kippenfilet in champignonroomsaus 
met aardappelpuree €5.00/pers.

Menu 2 €20.00/pers

Stel zelf je menu samen! 

• Ardens gebraad in saus  €7.60/pers
• Varkenshaasje in champignonroomsaus  €9.45/pers
• Kalkoenfilet of kalkoenbilletjes in  

oesterzwammensaus  €8.20/pers
• Parelhoenfilet in oesterzwammensaus  €10.60/pers
• Bourgondisch gebraad in saus  €8.30/pers 

• Aardappelkroketten verpakt per 20st  €5.95/doosje
• Aardappelkroketten verpakt per 10st  €3.00/doosje
• Warme groentenassortiment (5 soorten)  €5.95/pers 

• Toastjes: 
Zakouski’s verpakt per 15st €14.37/schaaltje 
Bruschetta's verpakt per 7st €8.75/schaaltje

Hamburger 
festival

Verschillende hamburgers om op een grillplaat te 
bakken met gepaste broodjes, sausjes en groenten. 

• Amerikaanse burger
• Kruidenboterburger
• Boerenkipburger
• Kipburger 
• Steak-entrecote burger 

 

€15,90/pers

Groenten, sausjes 
en frietjes kan u 
apart bijbestellen 
€8.95/pers.

Vis
• Sendai zalmspiesje, Japanese flower 

tongfilet, Shikoku gamba, Hokkaido coquille
Vlees
• Yamato varkenshaasje, Tokio ribeye, 

Takoyaki worstje, Kushiyaki kiphaasje, Fukui 

lamsfilet, Baby maïskolf mignonette

Rijst en pasta
• Noedels, rijstgerecht, Japanse mie 

Sausjes
• Ketjap Manis, zoetzuur, pikant

De gerechtjes van de schotel kunnen variëren 
naargelang het seizoen.

€19,90/pers

Groenten, sausjes en frietjes kan u apart bijbestellen 
€8.95/pers.

 Streekproduct  

   Zonnebeke


