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Kerst Brunch Kerst Brunch 

We ontvangen u tussen 11.00 uur 
en 11.30 uur. Vanaf 14.30 uur zal het 

buffet afgeruimd worden en u kunt tot 
uiterlijk 15.00 uur blijven. De brunch 

is in buffetvorm en u kunt online 
reserveren via www.bijdeneut.nl.

De kosten bedragen €24,50 p.p. 
Kinderen van 0 t/m 3 jaar eten gratis.
Kinderen van 4 t/m 11 jaar €12,50 p.p.

Inclusief een glaasje prosecco, 
onbeperkt koffie, thee, fruitsappen, 
water en melk. Enkel op reservering. 

• Harde en zachte broodjes
• Croissantjes
• Pain au chocolat
• Landbrood
• Krentenbrood
• Boterhammen 

• Kaasplateau
• Vleeswarenplateau
• Meloen met heerlijke ham 

• Pizzapunten uit onze 
houtoven 

• Pannenkoekenbuffet

• Salade met vis en 
cocktailsaus

• Salade met kip, 
parmezaan, spekjes en 
truffelmayonaise

• Eiersalade
• Tonijnsalade 

• Tomatensoep
• Mini worstenbroodjes
• Roerei
• Uitgebakken spek
• Ontbijtworstjes

• Toetjesfestijn Bij de Neut 
·  Yoghurt 
·  Diverse soorten fruit 
·  Diverse toppings 
·  Appeltaart 
·  Tony chocolonely brownie 
·  Verschillende ijssmaken
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Saladetuin

Willy Nacho

Brood & Soep

Butcher

Pasta e basta

Bruschetta eiland

Nederland - Italië

Vlees & Vis 

Women’s heaven

• Vissalade met zalm, 
makreel, forel en 
rivierkreeftjes

• Kipsalade met spekjes, 
parmezaan en 
truffelmayonaise

• Pastasalade met olijven, 
zongedroogde tomaatjes, 
buffelmozzarella en pesto

• Gemengde groene salade

•  Classic  
Tortillachips/tomatensalsa 
kaas/zure room

•  Mexican Taste 
Tortillachips/tomatensalsa 
gekruid gehakt/jalapeños 
kaas/zure room

•  Tomatensoep
•  Bospaddestoelen-truffelsoep 
•  Diverse broodsoorten 
•  Kruidenboter en 

truffelmayonaise

•  Parmaham
• Spinata romana
•  Fuet
•  Olijven
•  Trappistenkaas
•  Gorgonzola
•  Brie
•  Groenten in het zuur

•  Pasta aglio olio 
· Gamba’s 
· Tomaat en buffelmozzarella

•  Pasta met kip en 
truffelsaus

• Tonijnsalade met dille en citroen
• Eiersalade met bacon en 

tuinkers
•  Brie met honing en noten
• Kip met truffelmayonaise 

en zongedroogde tomaatjes

•  Pannenkoekenbuffet
•  Pizzabuffet

•  Beenham met mosterdsaus
•  Zalmpakketje met wortel, 

prei, dille en witte wijnsaus

•  Verschillende ijssmaken
•  Fruitsalade
•  Mieke’s appeltaart
• Tony Chocolonely brownie
•  Hangop met seizoensfruit

GA MEE OP CULINAIRE REIS ROND DE WERELD VAN BIJ DE NEUT

Wij ontvangen u tussen 17.00 uur en 18.00 uur. De foodmarket sluit om 20.30 uur, u kunt 
tot uiterlijk 21.00 uur blijven.  U kunt online reserveren via www.bijdeneut.nl. Enkel op 
reservering. Dit kan al vanaf 2 personen. De kosten bedragen €32,50 p.p. Kinderen van 8 t/m 
11 jaar €15,50 p.p. Kinderen van 4 t/m 7 jaar €12,50 p.p. Kinderen van 0 t/m 3 jaar eten gratis.
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