Zondag 9 Mei

Moederdag Brunch
bij u thuis…
Geniet van een heerlijk uitgebreide brunch. U start met een rijk gevulde soep, waarna wij een
uitgebreid plateau serveren waarin u de keuze heeft voor vis of vlees. Graag nog een dessert erbij?
Dat kan! Speciaal voor Moederdag maakt onze chef een taartje van pure & witte chocolade , waarbij
een compote van mango en verse aardbeien. Maak er een feestje van met onze hulp!

Rijkelijk gevulde soep per 2 personen / per 0,5 liter
- Tomaten soep

Aantal personen:

- Rijkelijk gevulde Aspergesoep

Aantal personen:

Brunch Schaal Vis vanaf 2 personen

Aantal personen:

-Gerookte zalm
-Gevulde tomaatjes met garnalensalade
-Gerookte forel en makreel
-Knoflook gemarineerde scampi’s
-Pesto gemarineerde rivierkreeftstaartjes
-Aardappelsalade
-Asperges
-Gevulde eitjes
Geserveerd met stokbrood, kruidenboter en 2 soorten koude sauzen

Brunch Schaal Vlees vanaf 2 personen

Aantal personen:

-Rundercarpaccio met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes
-Serranoham met meloen
-Roompaté met compote van mango
-Gekookte boerenham met asperge
-Fricandeau
-Gevulde eitjes
-Rundvleessalade
Geserveerd met stokbrood, kruidenboter en 2 soorten koude sauzen

Dessert erbij.?

Aantal personen:
Taartje van pure & witte chocolade| Mango compote | Verse aardbeien

Totaaloverzicht bestelling
2 – gangen | Soep & Brunchschaal

€ 19,- P.P

Extra Dessert erbij..

€ 4,50 P.P

Bos Bloemen

€ 17,50 per stuk

Totaalprijs €
Alle voordelen op een rijtje
•
•
•
•
•

Alles wordt met liefde voor u bereid en feestelijk gepresenteerd
U staat maar een paar minuten in de keuken, om de soep op te warmen
U hoeft alleen uw tafel feestelijk te dekken
U kunt uw bestelling ook GRATIS laten bezorgen in Nuenen
BEZORGING BUITEN NUENEN IN EEN STRAAL VAN 10 KM → € 4,-

Adresgegevensformulier
Naam.........................................................................................................................................................
Adres..........................................................................................................................................................
Telefoonnummer.......................................................................................................................................
Email.........................................................................................................................................................
Totaalbedrag............................................................................................................................................
Betalingswijzen:
- bij levering thuis contante betaling
- bij afhalen in het restaurant contante betaling of met de betaalautomaat
- U kunt het totaalbedrag overmaken via bank betaling: NL 94 INGB 000 5660 509 t.n.v.
Restaurant De 3 Gebroeders
Bezorgen op ZATERDAG 8 Mei tussen 13.00 & 16:00 uur
Afhalen op ZATERDAG 8 Mei, tussen 14.00 & 17.00 uur
Bezorgen op ZONDAG 9 Mei, tussen 10.00 & 11.30 uur
Afhalen op ZONDAG 9 Mei, tussen 11.00 & 13.00 uur
Handtekening
Datum.......................................................................................................................................................
Met gastvrije groet,
TEAM Restaurant De 3 Gebroeders

