aantal of gewicht
TRUFFEL
Truffel (Tubermalanosporum)
Truffelolie
Truffel tapenade
ZOET & LEKKERS
Kerstchocolaatjes
Een punt vijgenbrood
Fairtrade chocolade bonbons
Macarons, de echte uit Parijs
KERST & OUDJAAR LEKKERS
Koekjes gesorteerd
Kerststol klein 125 gram jordys bakery
Kerststol middel 375 gram
Kerststol groot 750 gram
Kerstkrans 500 gram
Kerststaaf 300 gram
Oliebollen (vanaf 28-12)
Oliebollen met krenten (vanaf 28-12)
Appelbeignets (vanaf 28-12)
OVERIGE
Beenhammetje
Zalmsaucijsjes

DIVERSE KAASPLANKEN (voor 4 pers.)
KAASPLANK NR. 1
Crottin Chavignol
Testun al Barola
Bon Taleggio di Grotta D.O.P.
Korenblume Blue
Vijgenbrood
KAASPLANK NR. 2
Blue Stilton
Manchego
Monte Enebro
Kweeperen gelei
TAPASPLANK
3 soorten olijven
Serranoham
Peppadews
Salcichon Iberico
Coppa di Parma
CHARCUTERIE PLANK
Chorizo
Sopressa
Coppa di Parma
Parma ham
bij deze plank zijn de oljiven naar keuze
JORDYS BAKERY

Naast de fantastiche producten uit ons vast assortiment,
zijn alle aanvragen welkom.
Heeft u geen zin om zelf hapjes voor de feestdagen te
maken, wij doen het voor u. Van gevulde eitjes tot luxe
salades en mooie crostini's belegd met o.a. vitello tonato,
boterzachte Parmaham, mooie kazen enz.

€ 29.50

€ 29.50

€ 34.50

€ 37.70

BROOD WEL/NIET VOORGEBAKKEN

Daarnaast zijn wij zoals u weet gespecialiseerd in rijk
gevulde kaasplanken en charcuterie!
Geen zin om te koken? Ook daar kunnen wij u bij helpen.
Denk hierbij aan heerlijke wildstoof, konijnenbout met
heerlijke bijgerechten. Heeft u zelf een leuk en lekker
idee vraag naar onze mogelijkheden!
want ook lang niet alles past op deze lijst.
o.a.: wijn l champagne l port l prosecco l verse noten l bier
vijgendadelazijn l thee l koffie l chocopasta l croissants
jam l kerstkoekjes etc. etc. etc.
KERSTBESTELLINGEN INLEVEREN VOOR 20 DECEMBER
OUDEJAARSBESTELLING INLEVEREN VOOR 27 DECEMBER

Uw kerstbestelling mag u mailen of inleveren uiterlijk dinsdag 20 dec. en uw oudejaarsbestelling voor dinsdag 27 dec.
Naam
Adres
tel nr.
e-mail
Hieronder kunt u aangeven wanneer u de bestelling komt halen

□ 23 dec. van 9:00 tot 19:30 uur
□ 24 dec. van 8:00 tot 12: 00 □ 24 dec. van 12:00 tot 17:00 uur
□ 31 dec. van 8:00 tot 12: 00 □ 31 dec. van 12:00 tot 17:00 uur

Voor vragen mag u ons altijd bellen of mailen
Nieuwe Binnenweg 335a l 3021 GJ Rotterdam
010-4767277 l info@vermeydendelicatessen.nl
www.vermeydendelicatessen.nl

