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Bezorgen brunch  
Waar wij normaliter een paasbrunch verzorgen is dit (naar alle 

waarschijnlijkheid) in het jaar 2020 helaas niet mogelijk i.v.m. het 
coronavirus. Maar…..  

                                              Paasbrunch 2020 bij u thuis! 
1e Paasdag & 2e Paasdag  

 
Ons team komt graag de brunch bij u thuisbezorgen op zowel 

Zondag 12 april als maandag 13 april 
De brunch wordt compleet aangeleverd inclusief jus d’orange.  

Om er een extra feestelijke tint aan te geven is het mogelijk dit aan te 
vullen met een fles bubbels!  U hoeft enkel uw tafel te dekken!  

 

Wilt u reserveren? 
U kunt uw reservering plaatsen via het online reserveringsportaal  

te vinden op onze website: www.bosch -duin.nl  
Er zal ten alle tijden, binnen 2 werkdagen, een reserveringsbevestiging 

worden verzonden naar het door u aangegeven emailadres.  
Reserveren kan tot en met vrijdag 10 april 2020 – tot 17.00 uur  

- Uitsluitend op reservering mogelijk - 
 

*** 
 

Wij bezorgen GRATIS in Udenhout, Loon op Zand en Biezenmortel. 

Ook bezorgen wij in de Moer, Berkel-Enschot, Oisterwijk, Haaren, 

Kaatsheuvel, Waalwijk en Tilburg tegen € 2,50 bezorgkosten of bij 

bestellingen boven € 65,-  

Overige woonplaatsen in overleg  

Tussen 09.00 – 12.00 uur zal er worden bezorgd  

Optioneel: gedetailleerd tijdvak door uzelf aan te geven bij het bestellen.  

  

Paasbrunch 2020 
 

 

 

 

 

 

Brunch bij u thuisbezorgd  

Box vanaf 2 personen te bestellen 

Brunch voor meer dan 2 personen? Uw box wordt naar ratio aangevuld  

 

 

Verse, huisgemaakte aspergesoep 
*** 

Zachte mini bolletjes  

Harde broodjes 

Zoete mini broodjes en croissant 

Brownie en paasbrood 
*** 

Jonge kaas, achterham, gerookte zalm, forel, eiersalade en rosbief  
*** 

Groene salade 

Gekookt eitje  
*** 

Chocolademousse  

Vers fruit  
*** 

Jus d’orange  

 

16 euro 50 per persoon 

 

Fles bubbels erbij? Dit kan worden verzorgd vanaf 18 euro per fles  
Meerdere opties hierin   
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