December

van Keunenhuis tot keuken thuis

borrel–brunch-lunch aanbod
Op bestelling. Afhaal op afspraak

Culi-box
Typische à la Nel-producten uit de Keukenhuiskeuken, van GiesZ of van die geweldige, Achterhoekambachtelijke leveranciers van Het Keunenhuis. De Smaak van de Achterhoek in een box
Inhoud:
-baksels:
- brood van Achterhoekse granen
- hartige crostini’s
Menu en menucomponenten
- zoetigheidjes: zoals petit four, wortelcake, chocolademousse, karnemelkse red velvet à la Nel,
stoofpeertjes boerenbotercrème
- andere frummels
-kaasproeverij: speciale, bijzonder smakelijke kazen van Achterhoekse
grazers zoals specukaas van Brömmels geit, uut de hooikist schepkaas, Kemper schaop , kruiden koe, Zwaluwgekwetter
temperament. Zie de kaasprikkers in het doosje
-charcuterie van de mannen van Nel:
fijne vleeswaren zoals naegelholt van onze Achterhoekse os,
ham van het reststroomverwerkende Keunenhuisbuurtvarken,
leghaantje rillettes, puntje paté van Woolds wild, droge worst van
geitenbok
-condimenten: allerlei gevarieerde bijpassende dipjes & sausjes zoals
anders-dan-anders mosterd, chutney, salsa & scharrelnaise
-vis van bij ons: Achterhoekse steurfilet van De Steurhoeve
-kleurrijke, frisse rauwkost
-meer knabbels: Achterhoekse geroosterde pijnboompitten & walnoten
-energy (groenten) soepshotje van steeltjes-stengeltjes-schilletjes (warm maken)
-salade Hemel & Aarde: appeltje, eitje, uitje &Achterhoekse aardappel & aardpeer groenten
Box voor zeker 2 personen € 50,-van Keunenhuis-tot-keuken-thuis aanbod

tel 0653802787
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Kleine kaasfondue
Lekker & makkelijk. Compleet. Niks meer snijden, gevarieerde
groentendip & baksels.
Alleen de fondue van Achterhoekse kaas moet nog verwarmd worden
en overgedaan in een potje van thuis.
Prijs per persoon € 10,-

Oud & nieuw lekkers
Afhaal oudejaarsdag
Jarenlang waren ze ‘onze’ bakkers: dé Gerrit & Henny Huiskamp. Inmiddels hebben ze geen bakkerij meer
maar o wat ben ik dondersblij dat ze dit jaar ons helpen met het bakken van
het typisch Achterhoeks oud&nieuw lekkers. Dit wordt echt feest hoor!
-kniepertjes: rolletje voor het oude & een platte voor het nieuwe jaar
-oliebolletje
-sneeuwbal
-appelbeignet
-kastanjemeelwafeltje
Variatie van 6 (van elk 1) : € 8,50
Dit feestpakket is compleet te maken met de allerbeste Achterhoekse bubbels:
van Keunenhuis-tot-keuken-thuis aanbod

Wals Brut € 19,50
tel 0653802787

