
BON 1 WEEK 6+7 BON 3 WEEK 10+11 BON 4 WEEK 12+13BON 2 WEEK 8+9

Gratis Gratis GratisGratis

Valent!n menu !33,80/pers

• Valent!n-visschelp met 3 soorten vis                     
• Extra doux gebraad in dragonsausje 

met gratin aardappelen, gegrilde 
kerstomaatjes en love groentjes

• Valent!n coupe met aardbei en framboos

B!passende huisw!n (wit & rood): "10,69/fl

Toastjes assortiment (5st): "6,00

Menu verkr"gbaar in het weekend van 11 & 12 februari. 
Bestel tegen ten laatste donderdag 9 februari.

Valent!nsontb!t

Ontb!t in st!l!
Flesjes cava, vers fruitsap, assortiment van 
mini boter koekjes en broodjes, dagvers beleg 
(zalm, ham en kaas), pannenkoekjes, verse 
fruitsalade… en veel meer lekkers!

!30,90/pers

Ieperstraat 14 - 8980 Zonnebeke
www.vandeputtezonnebeke.be

Let’s 
celebrate 
  love!

>> Neem zeker een k"kje op 
www.vandeputtezonnebeke.be!

>  zondagmorgen 12 februari
    afhalen van 7u30- 10u30

Trio kaasburger 1 bakje 
champignons

1 potje 
chocolademousseMacaroni

Geldig van 6-2-23 tot en met 18-2-23
1 bon per klant • mits aankoop van min. "10,00

Geldig van 6-3-23 tot en met 18-3-23
1 bon per klant • mits aankoop van min. "10,00

Geldig van 20-3-23 tot en met 1-4-23
1 bon per klant • mits aankoop van min. "10,00

Geldig van 20-2-23 tot en met 4-3-23
1 bon per klant • mits aankoop van min. "10,00

 



Ontvang uw extra 
korting met de 
stempels op de 
spaarkaart.

Luxe gourmet met 
lamskroon en scampi’s

maandag-vr!dag: 07.00 tot 19.00u
zaterdag: 07.00 tot 18.00u 

zondag enkel afhaling van bestellingen 
van 10.00 tot 10.30u

Ieperstraat 14 - 8980 Zonnebeke
051 77 72 06 - BE 0419 920 522 
 
Geef je bestelling door ten laatste  
3 dagen vooraf in de winkel of via  
bestel@vandeputtezonnebeke.be

PROMOTIES PROMOTIES PROMOTIES PROMOTIES

Valent!n kalkoengebraad "15,98/kg

Winter gehaktbroodje "9,90/kg

Vispannetje van het huis "9,90/st

Kruiden koolsalade "9,90/kg

Dagschotel -"1,00/st 

Stokbrood aan halve pr!s

Mosterdsteak "12,65/kg

Zonnebeekse boereworst "10,45/kg

Italiaanse scampi’s "16,95/kg

Fruitsalade "11,95/kg

Natuurham -"2,00/kg

Oma’s r!sttaartje 2+1 Gratis

Hoeveburger "11,45/kg

Kiptournedos -"4,00/kg

Vis vol-au-vent "24,95/kg

Hoeve yoghurt met fruit of granola "9,95/kg

Bouillon vleesbrood "12,97/kg

Granola sticks 2+1 Gratis

Ajuin boomstammetje "10,49/kg

Cordon crème "12,65/kg

Visbouchée met rode zalm 3+1 Gratis

Bereide groenten -"1,00/bakje

Gebakken kalkoenfilet  

in champignonsaus -"4,00/kg

Belegd broodje -"1,00/st

Promoties 6-2-23 tot en met 18-2-23Promoties 6-3-23 tot en met 18-3-23Promoties 20-3-23 tot en met 1-4-23 Promoties 20-2-23 tot en met 4-3-23

Kaasplank

Dessertglaasjes 
assortiment

Coupe Valent!n

Klassieke raclette

Warme tapas party

Speculoosmousse, panna cotta, duodessert, tiramisu 
en chocolademousse (5 glaasjes per persoon) 

Deze heerl!ke coupe 
Liefdeselexier bevat een 
aardbeienmousse met 
frambozencoulis, biscuit 
en een vanillecrème met 
een hartje.

!15,90/pers

!14,50/pers

!15,95/pers

!15,90/pers

All in: groentenassortiment, sausjes, frietjes: !8,95/pers

!8,90/pers

!9,40/pers

WINTER  

TIP!


