
Bestelformulier Afhaalmenu Kerstmis ‘22 
 
 
 
NAAM:………………………………………………………………   VOORNAAM:…………………………………………………….   TELEFOON:……………………………………………………… 
 

 
De Posthoorn Beringen vzw – Koolmijnlaan 141 3582 Beringen – 011/45.78.51. – www.swdeposthoorn.be 

 

Hapjesbox   prijs     aantal 

Assortiment van 3 hapjes/pers € 6,00 /pers…………... 

Miniworstenbroodje, wildpaté met uienconfijt, wrap met 

kruidenkaas en gerookte zalm 

 

Soepen    prijs     aantal 

Tomatensoep met balletjes   € 5,5 /L ………………… 

Pompoensoep met crumble   € 6,00 /L ………………. 

van noten en spekjes   

 

Voorgerechten   prijs     aantal 

Zalmcocktail    € 8,50 /st ….………….. 

Duo van parmaham en gerookte € 10,50 /st ….………... 

eendenborst met garnituur 

 

Hoofdgerechten  prijs    aantal 

Varkenswangetjes met jagersaus  € 12,50 /pers ……….. 

Hertenragout   € 12,50 /pers ……….. 

Koninginnehapje   €  8,50 /pers ………… 

Tongrolletjes in witte wijnsaus  € 12,50 /pers ……….. 

 

Bijgerechten   prijs     aantal 

Verse kroketten (5 per persoon) € 3,75 /pers ….………. 

Aardappelgratin   € 3,00 /pers ….………. 

Aardappelpuree    € 2,20 /pers ….………. 

Knolselderpuree    € 2,50 /pers ….………. 

Warme groentenmengeling  € 4,90 /pers ………….. 

Gevulde appel met veenbessen  € 3,00 /st……………..... 

Worstenbroodje   € 2,50/st……………….. 

 

Dessertenbox   prijs     aantal 

Assortiment van 4 dessertjes/pers  € 7,50 /pers…………... 

Witte chocolademousse, chocomousse, pannacotta créme 

caramel, javanais   

   

Kerststronk crème au beurre  

   4 pers 6 pers   8 pers    
   € 14,00 € 21,00 € 28,00  

Vanille  ………..     …………     …..……       

Mokka   ………...    …………     ………..       

Vanille - mokka …………    ………..      .……….       

 

 

Aangepaste wijnen  prijs     aantal 

Cava Reyes de Aragon  Brut Reserva € 14,00 /fles ….………… 

Chardonnay Pays d’Oc 2021  € 10,50 /fles .…………… 

Verget au sud Viognier Vaucluse 2021 € 15,00 /fles ….………… 

Merlot-Cabernet Pays d’Oc 2017 € 10,00 /fles ….………… 

Langa Classic 2019   € 15,50 /fles ….………… 

Fedele Organic Rosé 2021  € 13,50 /fles ….………… 

 

Totaal voeding*   €…..,…… 

Totaal wijnen*    €…..,…… 

*Gelieve op voorhand het totaal bedrag van je bestelling te 
berekenen. Om het afhalen van de gerechten zo vlot mogelijk te 
laten verlopen vragen we aan onze klanten om af te rekenen bij 
het plaatsen van de bestelling in onze hoevewinkel.  
 

 
Gelieve het ingevulde bestelformulier binnen te 
brengen in de hoevewinkel ten laatste op vrijdag 16 
december voor 18u.   
 
Bestellingen kunnen worden afgehaald op zaterdag  
24 december tussen 9u en 13 u  

 



Bestelformulier Afhaalmenu Eindejaar ‘22 
 
 
 
NAAM:………………………………………………………………   VOORNAAM:…………………………………………………….   TELEFOON:……………………………………………………… 

 
De Posthoorn Beringen vzw – Koolmijnlaan 141 3582 Beringen – 011/45.78.51. – www.swdeposthoorn.be 

 

 

Hapjesbox   prijs     aantal 

Assortiment van 3 hapjes/pers € 6,00 /pers…………... 

Miniworstenbroodje, wildpaté met uienconfijt, wrap met 

kruidenkaas en gerookte zalm 

 

Soep    prijs     aantal 

Tomatensoep met balletjes   € 5,5 /L ………………… 

 

Voorgerecht   prijs     aantal 

Zalmcocktail    € 8,50 /st ….………….. 

 
Hoofdgerechten  prijs    aantal 

Vleesgerecht   € 15,00 /pers ……….. 

Gevulde kalkoenrollade met warme groenten en 

amandelkroketten   

 

Visgerecht    € 15,00 /pers ……….. 

Duo van zalm en scampi in witte wijnsaus met 

aardappelpuree/ pastinaak-knolselderpuree 

 

 

Dessertenbox   prijs     aantal 

Assortiment van 4 dessertjes/pers  € 7,50 /pers…………... 

Witte chocolademousse, chocomousse, pannacotta créme 

caramel, javanais 

 

Bijgerecht   prijs     aantal 

Worstenbroodje   € 2,50/st……………….. 

   

Nieuwjaarsstronk  crème au beurre  

   4 pers 6 pers   8 pers    
   € 14,00 € 21,00 € 28,00  

Vanille  ………..     …………     …..……       

Mokka   ………...    …………     ………..       

Vanille - mokka …………    ………..      .……….       

 

 

 

 

 

 

Aangepaste wijnen  prijs     aantal 

Cava Reyes de Aragon  Brut Reserva € 14,00 /fles ….………… 

Chardonnay Pays d’Oc 2021  € 10,50 /fles .…………… 

Verget au sud Viognier Vaucluse 2021 € 15,00 /fles ….………… 

Merlot-Cabernet Pays d’Oc 2017 € 10,00 /fles ….………… 

Langa Classic 2019   € 15,50 /fles ….………… 

Fedele Organic Rosé 2021  € 13,50 /fles ….………… 

 

Totaal voeding*   €…..,…… 

Totaal wijnen*    €…..,…… 

*Gelieve op voorhand het totaal bedrag van je bestelling te 
berekenen. Om het afhalen van de gerechten zo vlot mogelijk te 
laten verlopen vragen we aan onze klanten om af te rekenen bij 
het plaatsen van de bestelling in onze hoevewinkel.  
 

 
Gelieve het ingevulde bestelformulier binnen te 
brengen in de hoevewinkel ten laatste op vrijdag 23 
december voor 18u.   
 
Bestellingen kunnen worden afgehaald op zaterdag  
31 december tussen 9u en 13 u. 


