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Lekker met Royaal Genieten tijdens de 

feestdagen: 

Vanuit de winkel voor de Brunch of borrel 

Hartig:          aantal 

(zelf warm maken in de oven) 

Pulled Pork Pie       € 12,50 …… 

Goulash Pie        € 12,50 …… 

Kipragout met champignons Pie     € 12,50 …… 

Runderstoof Pie       € 12,50 …… 

Quiche Zalm        € 12,50 …… 

Quiche Groenten       € 12,50 …… 

Zalm in bladerdeeg       € 10,95 …… 

Geitenkaas met spek en honing in bladerdeeg 4 stuks  € 5,95  …… 

Assorti snackbroodjes    8 stuks  € 8,95  …… 

Bunbroodje met pulled pork    4 stuks  € 7,95  …… 

Tomatensoep met gehaktballetjes   portie 800 gr € 7,95  …… 

Bospaddenstoelensoep    portie 800 gr € 7,95  …… 

Goulash stoofpot      portie 800 gr € 12,50 …… 

Rundvlees stoofpot     portie 800 gr € 12,50  …… 

Gehaktballetjes, pittige tomatensaus  8 a 9 stuks € 8,95   …… 

Gehaktballetjes, ketjapsaus    8 a 9 stuks   € 8,95  …… 

Kip stroganoff         € 8,95  …… 

Kip champignonroomsaus      € 8,95  …… 

Gevulde puntpaprika, met roomkaas en kruiden 2 stuks  op gewicht …… 

Gevulde portobello met geitenkaas en honing 2 stuks  op gewicht …… 

Spareribs van de BBQ       op gewicht …… 

Focaccia: 

Tomaat / courgette       € 3,95  …… 

Spek / ui / crème fraiche      € 3,95  …… 

Ham / kaas / olijven       € 3,95  …… 

Tomaat / feta / kruiden      € 3,95  ……  

Italiaans kruidenbrood      € 2,95  …… 

Italiaans genot groot                      € 7,95  …… 

Luxe gevuld kruidenbrood      € 4,25  …… 
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Koude gerechten        aantal 

(ook geschikt als voorgerecht bij het diner) 

Carpaccio:  

Vitello Tonato (rund met tonijnsaus)     € 6,95  …… 

Kalfsrosbief met truffelsaus      € 6,95  …… 

Kip, oosters gekruid       € 6,95  …… 

XXL carpaccio naar keuze    4 pers.  € 19,95 …… 

 ☐ Vitello Tonato 

 ☐ Kalfsrosbief 

 ☐ Kip 

Wraps: 

Brie       2 stuks  € 4,95  …… 

Kip       2 stuks  € 4,95  …… 

Luxe aardappelsalade       € 8,25  …… 

Tapasschalen kant en klaar: 

Tapasplateau luxe, met crackers     € 27,50 …… 

Kaasplateau luxe, met crackers     € 27,50 …… 

Borrelbox, met crackers      € 19,50 …… 

 

Tapenades, dips en smeersels 

(lekker op toast of kruidenbrood, per bakje) 

Pesto Alioli        € 3,50  …… 

Peppersweet tapenade      € 3,50  …… 

Rucola pesto met Parmezaanse kaas    € 3,95  …… 

Verse roomkaas truffel      € 3,75  …… 

Verse roomkaas kruiden      € 3,75  …… 

Tzatziki        € 3,50  …… 

Royaal dip (prei en rode ui)      € 3,50  …… 

Feta, geroosterde paprika dip     € 3,50  …… 

Alioli truffel        € 3,50  ……  

Tomaat, mozzarella dip      € 3,50  ……  

Knoflook olijven, groen      € 3,50  …… 

Knoflook olijven, zwart      € 3,50  …… 

Zoete olijven, honing / ui      € 3,50  …… 

Zoete olijven, pikant gekruid      € 3,50  …… 

Peppersweet gevuld met roomkaas     € 3,95  …… 
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Zoete specialiteiten       aantal 

Kerststol met amandelspijs   (alleen met kerst) € 10,95 …… 

Appelspeciaal, met amandelspijs en appel  (alleen met Kerst) € 9,95  …… 

Mariekebrood, gele room en mandarijn (alleen met Kerst) € 9,95  …… 

Roomboter tulband     groot  € 10,95 …… 

Roomboter tulband     klein  € 5,95  …… 

Appelcake taart       € 7,95  …… 

Parfait Bastogne (dessert)   4 pers.  € 7,25  …… 

Parfait Oreo  (dessert)   4 pers.  € 7,25  …… 

Tiramisu  (dessert)   2 stuks  € 5,95  …… 

Plateau met gemengde chocolade     € 12,50 …… 

 

Arrangement 

Tapas arrangement (zoals hieronder beschreven)   € 100,00 …… 

☐ Runder stoofpot 

☐ Goulash stoofpot   

  

Tip: 

Heerlijk Tapas arrangement (4 personen) 
(voor zowel de Kerstdagen als oud en nieuw) 

Tapasplateau luxe 

Kaasplateau luxe 

met lekkere crackers 

3 verschillende tapenades 

Pulled Pork Pie + Zalm in bladerdeeg 

Rundvlees- of goulash stoofpot 

 Focaccia en kruidenbrood  

€ 100,- 
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Om alles op het juiste moment gereed te hebben vragen wij u om uw 

bestellijst in te leveren vóór de volgende datum: 

Kerst, tot en met maandag 19 december 

Oud en nieuw, tot en met dinsdag 27 december 

Naam:  ………………………………………….. 

Adres:  ………………………………………….. 

Tel. nummer ………………………………………….. 

Op welke dag komt u de bestelling ophalen? 

☐ vrijdag 23 december   (tussen 11.00 en 17.00 uur) 

☐ zaterdag 24 december   (tussen 11.00 en 17.00 uur) 

☐ zondag 25 december   (tussen 11.00 en 12.00 uur) 

☐ zaterdag 31 december   (tussen 11.00 en 17.00 uur) 

 


