Verras uw geliefde, gezin en/of familie, kennissen, werknemers,
collega’s, … met een

PAASONTBIJT

























Koffiekoeken
Pistolets en broodjes
Melk
Cornflakes
Peperkoek
Beschuitjes
Jonge kaas
Gekookte ham
Slaatje
Hespenworst
Geroosterde bacon
salami
Chocolademelk
Vers geperst fruitsap
Yoghurt
Chocolade
Vers fruit
Fruitcocktail
Koffiesticks
Thee
Smeerkaas
Choco
Confituur
Gekookt eitje

Uw ontbijt wordt mooi verpakt in
geschenkverpakking



Zelf afgehaald in de VERSwinkel = 15 € pp
Ontbijt voor 1 persoon=zelf af te halen
= 20 € pp



Thuisgeleverd (enkel vanaf 2 personen) :
- Zone 1 = 17 € pp
- Zone 2 = 20 € pp
- Zone 3 = 25 € pp
- Zone 4 = 28 € pp
(er wordt een waarborg aangerekend voor de
plateau of mand)

LEVERINGSZONES

ZONE 1
Zedelgem, Loppem, Aartrijke, Veldegem, Snellegem
ZONE 2
Jabbeke, Varsenare, Bekegem, Ruddervoorde, Waardamme,
Oostkamp, St Michiels, St Andries

ZONE 3
Torhout, Ichtegem, Eernegem, Steenbrugge, Assebroek, Moerbrugge,
Zerkegem, Stalhille
ZONE 4
St Pieters, Christus Koning, Ettelgem, Gistel, Moere, Oudenburg,
Roksem, Snaaskerke, Westkerke, Zevekote

VERSE GARNAALKROKETTEN
Normale prijs = 3.50 €/stuk

PAASPROMOTIE

5 stuks
voor maar

12 €

Enkel indien op voorhand besteld werd (ten laatste op 29/03/2021)

Enkel geldig om af te halen op 3 of 4 april én indien
besteld ten laatste op 30/03/2021, enkel verkrijgbaar
per 2 personen
VOORGERECHT
Aspergeroomsoep van het huis
OF
Stukje zalmfilet hollandaise met asperge

HOOFDGERECHT
Eendenborstfilet met portoroomsausje
1 kilo frietjes en 3 soorten groenten
OF
Vispannetje met vissausje maison
Puree en fijne groentenmengeling
OF
Beenham met mosterdsausje
1 kilo frieten en 3 soorten groenten

HOOFDGERECHT
Verrassingsdessert

+ GRATIS 1 FLES WIJN (wit, rood of rosé)

Slechts

30

€

voor 2 personen!!!

PAASIJSTAARTEN
Bij ons te bestellen voor 30/03/2021 of via de website www.surprice.be met als
afhaalpunt VERSwinkel Ip Zilleghem Platse

o ORANGETTE
Fijne biscottino roomijs met een
interieur van sinaasappelsorbet op
dacquoisebodem afgewerkt met
sinaasappelspiegel, donkere
chocolade en paasdecoratie
8 personen = 38 €

o PISTACHIO
Fijne vanille bourbon roomijs in
combinatie met pistacheroomijs
afgewerkt met pistache chocoladespiegel,
macarons de Paris en paasdecoratie
7 personen = 27.60 €

o PAASTRANCHE
Vanille roomijs met interieur van
passievruchtensorbet afgewerkt met
italiaanse merengue, ambachtelijk
gebakken macaron de Paris en
paasdecoratie
5 personen = 18.25 €

o PAASBUCHE
Vanille roomijs met fijne koffie roomijs
afgewerkt met italiaanse merengue,
verse advocaatsaus en paasdecoratie
8 personen = 27.60 €

o CARAMELINO
Fijne vanille bourbonroomijs in
combinatie met hazelnootroomijs
afgewerkt met gezouten karamelspiegel,
macaron de Paris, popcorn
en paasdecoratie
7 personen = 27.60 €

o PAASMANDJE
Bodem vanille bourbon roomijs
met assortiment gele vruchten sorbets,
afgewerkt met italiaanse merengue,
melkchocolade en paasdecoratie
8 personen = 35.60 €

o PASQUA
Fijne vanille bourbon roomijs in
combinatie met chocoladeroomijs
afgewerkt met witte chocoladespiegel,
macarons de Paris en paasdecoratie
7 personen = 27.60 €

