
Afhaal MenuBox Oudjaar & Nieuwjaar € 50,- 
Assortiment van 3 aperitiefhapjes 

---  
Carpaccio van ” Filet d’anvers”  

curry / gemarineerde groenten / pitten & zaden 
---  

Soep van Zoete Aardappel 
pesto / pompoenpitten  

---  
Gebakken filet van kabeljauw  

kruidenkorst / beurre blanc van Verjus  
Of  

Varkenswangetjes  
buikspek / gebakken bospaddestoelen / pompoen 

crème  
---  

Krokant perentaartje 
frisse mascarpone crème / chocolade ganache 

Afhaal MenuBox Kerstmis € 50,- 

Assortiment van 3 aperitiefhapjes 
---  

Tataki van zalm  
groentetagliatelli / edamame / granaatappel 

---  
Zachte currysoep  

kikkererwt / crunchy cashewnoten 
---  

Gebakken tongscharfilets  
provençale / tomatenjus / gremolata  

Of  
Filet van parelhoen  

Cox appel / veenbes / jus van bospaddenstoelen  
---  

Chocolade , Chocolade , Chocolade  
met een vleugje Kerst! 

Hoe bestellen? 

Surf naar www.martinushoeve.com , klik op “Afhaal” 

Selecteer de datum waarop u wenst af te halen 

Kies de juiste MenuBoxen (vis of vlees als hoofdgerecht!), en voeg toe aan uw bestelling 

U krijgt binnen de 5 minuten een bevestiging in uw mailbox (check uw spam indien u geen mail kreeg) 

Neem uw bestelnummer mee als u komt afhalen 

http://www.martinushoeve.com


En uiteraard met een handige stap-voor-stap handleiding mét foto’s, zodat u zich thuis op een 
makkelijke manier een echte chef-kok kan wanen!  

En geen zorgen hoor, we gaan uw gezelschap niet vertellen dat u het niet zelf gekookt heeft… 

Het afhalen van uw bestelling kan via onze Drive-In: u rijdt de parking van de Martinushoeve op tot 
het pick-up-point, u hoeft uw auto zelfs niet te verlaten,  

u geeft ons het bestelnummer, en wij laden alles in!  

Zoals elk jaar kan u ook tijdens deze feestdagen thuis genieten van een  
super-de-luxe diner bereid door onze keukenbrigade! 

Belangrijk: onze MenuBox is hélemaal compleet inclusief  
aperitiefhapjes, brood & boter bij het voorgerecht, aardappelgarnituur bij het hoofdgerecht…  

Alles erop en eraan zodat u de drukke supermarkt kan vermijden!  

Zie ommezijde 

Tevens kan u via de webshop bijpassende wijn selecteren! 

Zoekt u nog een cadeau? 

Surf naar www.martinushoeve.com en klik op Cadeaubon. 

U kan de bon gelijk thuis vanuit uw luie zetel uitprinten! 

 www.martinushoeve.com 

44 Spaansemolenstraat, 2040 Zandvliet 

http://www.martinushoeve.com
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