
Feedan 2021



Feestdagen 2021
 

Voor u ligt onze nieuwe feestdagen folder.

Voor de kerstdagen hebben we weer een mooi
kerstmenu samengesteld. Op 1e en 2e kerstdag
kunt u bij ons dit kerstdiner bestellen. Deze 

kkomen we dan op een afgesproken tijd bij u bezorgen
 

Ook kunt u bij ons hapjesschalen, salades,
gourmet pakketten en koude schotels bestellen.

Tevens te bestellen naast de feesdagen (bv 5 december)
Dit graag 2 dagen van te voren bestellen. Op de dag 

zelf kunt u het voor 17.00 uur ophalen of laten bezorgen. 

Op oudejaarsdag Op oudejaarsdag gaan we oliebollen verkopen.
Deze kunt u tussen 14.00 en 16.00 ophalen. 

Ook gaan we dit jaar zelfgemaakte 
rolletjes en kniepertjes verkopen. 

Oudejaarsdag en nieuwjaarsdag is de keuken 
gesloten voor snacks en menu’s. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons
opnemen: opnemen: 0592 559228 of info@eetcafehoving.nl 



Diner 1e en 2e kerstdag
 

 Voorgerechten 
Brood met diverse smeersels € 4,50 

Ham met meloen € 8,50
Garnalen cocktail € 9,50 
CarpCarpaccio  € 9,50

Hoofdgerechten
Boeuf Bourguignon € 17,50

Varkenshaas met rode ui-cranberrysaus € 18,50 
Kogelbiefstuk met champignon-pepersaus € 19,50

Zalmfilet met dille roomsaus € 19,50

 Deze gerechten worden geserveerd met
aardappel gratin, gebakken aardappelen,aardappel gratin, gebakken aardappelen,

warme groente en een salade.
 

Evt patat kunt u extra bijbestellen. 

Nagerecht
Verrassingsdessert € 7,50 

Bestellen: 2 dagen van te voren 
  

Ophalen of bezorgen: tijd in overleg 





- Blokje kaas
- Roggebrood met kaas
- Droge worst
- Ham met augurk
- Ham met monchou
- Grill worst
-- Leverworst
- Bacon met ananas
- Rookvlees met ei
- Gevuld ei

Standaard hapjes

U kunt zelf uw hapjesschaal samenstellen.
 

Een combinatie van luxe hapjes en standaard hapjes
is ook mogelijk. 

Kosten: € 0,65 per hapje 

Bestellen: 2 dagen van te voren 

Ophalen of bezorgen: Ophalen of bezorgen: voor 17.00 uur 



Salades en Schotels

Rundvleessalade, 250 gram p.p.                        € 4,00 p.p. 
  (opgemaakte salade met o.a. vers fruit)

Zalmsalade, 250 gram p.p.                                € 5,50 p.p. 
  (opgemaakte salade met div. vissoorten) 

Visschotel 
  (diverse vissoorten o.a. makreel, forel, haring)     € 8,50 p.p.

VleesschoVleesschotel 
  (ham met meloen, rosbief, kipspiesje, rollade)     € 6,50 p.p 

Bestellen: 2 dagen van te voren 
Ophalen of bezorgen: voor 17.00 uur

Gourmet pakket           € 13,50 p.p.
Inclusief:
  7 soorten vlees: biefstuk, varkenshaas, kipfilet, mini burger, 
                               mini saté, mini schnitzel, worstje 

  Gesneden paprika, champignon en ui
  Rundvleessalade 
  4 soo  4 soorten sausjes 
  Stokbrood met kruidenboter
 

Bestellen: 2 dagen van te voren 
Ophalen of bezorgen: voor 17.00 uur

Gourmet pakket



Oliebollen

Op oudejaarsdag gaan we oliebollen bakken. 
U kunt deze bij ons bestellen en op oudejaarsdag 
tussen 14.00 uur en 16.00 uur ophalen. 

10 oliebollen        € 7,50
 

10 krentebollen    € 8,50

Rolletjes en kniepertjes

Vanaf 15 december kunt u bij ons zelfgemaakte 
rolletjes en kniepertjes bestellen. 

10 rolletjes                         € 2,00
 

10 kniepertjes                    € 2,00

15 rolletjes, 15 kniepertjes  € 5,00 
Deze kunnen op afspraak afgehaald worden.




