
Bubbles & Kerst 
Voor de kerstperiode hebben we 3 pakketten samengesteld. De pakketten kunnen via de webshop 
van de bakery besteld worden en daar opgehaald worden. Alle pakketten worden geserveerd in 
dozen en zijn na het ophalen nog gemiddeld 3/4 dagen houdbaar.  

Bij elk pakket komt er een beschrijving hoe de gerechten opgewarmd kunnen worden en een leuke 
serveersuggestie. Zo heb je al het gemak van een fijn samengesteld menu, maar gaat het 
gezamenlijke kerstmoment niet verloren.  

De pakketten zijn vanaf 2 personen te bestellen. Wees er snel bij, want op=op. Het pakket kan de 
gehele maand december worden afgenomen 1ste en 2de kerstdag gaan we speciaal van 09.00-12.00 
uur open om de pakketten op te halen. Tot uiterlijk 20 december worden de bestellingen voor 1ste of 
2de kerstdag aangenomen.   

De pakketten zijn uit te breiden met de volgende opties 

• Servies € 7,50 p.p 
• Linnen  € 5,00 p.p. 
• Bloemen  € 5,00 p.p. 
• Bezorging € 10,00 per catering 
• Bijpassende wijnen/drankenarrangement (diner)  € 25,00 p.p. 

Wanneer u de catering graag volledig verzorgd (warm/direct te eten) wenst te ontvangen maken we 
graag een aangepast arrangement. 

 

Prijzen p.p. 

• Brunch pakket € 34,95 
• High tea pakket € 34,95 
• Diner pakket € 49,95 

 
 

 

 



 

Brunchpakket  

• Home made Engelse muffin met gerookte zalm 
(alleen de muffin nog even in de oven voor het 
serveren)  

• Hollandaise saus  opwarmen in een pannetje)  
• Petit pain (kort in de oven)  
• Serranoham,  luxe kaas en eiersalade  
• Wentelteefjes (geleverd met mix)  
• Home made kerststol met kerstversiering  
• Huisgemaakte soep (opwarmen in een pannetje)  
• Huisgemaakte quiche (oven)  
• Bonbon  
• Tijgersoes  
• Sapje  

 
 
 
 
 
 

Kerst high tea  

• Luxe pie 
• Kerstmacarons 
• Kerst petit four 
• Scones (even opwarmen in de oven)  
• Kersttol 
• Kerstkrans 
• Meringues 
• Kersboom van brownie  
• Kerstbonbons 
• Kerstfudge 
• Kaasscones 
• Sandwich 
• Prosecco  
• Thee  

 

 

 

 

 



 

Diner pakket 

Het diner pakket kan in drie gangen gegeten worden, het concept is een sharing royal dinner waarbij 
er meerdere luxe gerechten op tafel staan. Een echte feesttafel voor een volledig kerstgevoel. Een 
aantal gerechten hoeven enkel nog opgewarmd te worden, een aantal gerechten enkel nog 
opgemaakt. De chefs zorgen voor een duidelijk omschrijving voor een avond die net even langer mag 
duren.  

Voorgerecht  

Rauwe zalm met zure room, knoflookcrème, 
kreeftenbisque en zoethout 

&  

Hertencarpaccio met truffel  

Hoofdgerecht  

• Halve kreeft  
• Aardappelgratin met truffel 
• Kalkoenrollade  
• Bol courgette met ricotta en 

amandelen 
• Stoofperen  
• Aardappelen uit de oven met 

rozemarijn en zeezout 
• Geroosterde bietjes met feta en 

balsamico  
• Cranbarrysaus  
• Antiboise 

Nagerecht  

 
Home made chocolade lolly’s  

&  

Tartelette kerstboom  
 

 

 

 


