Ho ho ho eens even..

Maak het jezelf makkelijk.
Kies en bestel onze heerlijke,
vers bereide kerstgerechten.

Bestel eenvoudig vóór 18 december.
Afhalen dinsdag 24 december (12.00-19.00).

Fortunastraat 6,Arnhem

BESTELFORMULIER
ma t/m vr 9:00 – 19:00 uur, za 9:00-18:00 uur

bestelling@rauwnatuurlijk.nl

en onsje
Mag het e
zijn?
feestelijker

BESTELFORMULIER RAUW NATUURLIJK KERST 2019
Aantal:

VOORGERECHTEN
Romige pastinaaksoep met mosterd (2pers)

v

€3,99

Kippenragout met paddenstoelen & pasteibakje
Geroosterde pompoen met portobello, brie, tijm, honing & hazelnoot
Garnalencocktail van Hollandse garnalen, kerriemayonaise & toast

€3,99

v

€4,49

WIJNSUGGESTIE
BRUISEND FRIZZANTE, LA GIOIOSA

Aantal:
€8,99/fles

La Gioiosa Prosecco Frizzante heeft een frisse geur van wit fruit en citrus.
De smaak is zacht met een lichte mousse en een zuivere afdronk. 10% alc.

€4,99

Zalmtartaar van gerookte zalm, komkommer, rode peper, bosui, limoen & koriander

€5,99

WIT SAUVIGNON BLANC, TARANI

Hertencarpaccio met truffelaardappel, pompoen, balsamico & schorseneer

€8,99

De Tarani Sauvignon Blanc is fris maar wel zacht in zijn zuren. De geur is
zeer intens met tonen van grapefruit en groene appels. 12% alc.

Zalm en papillote met dilleroomsaus

€9,99

Winterkabeljauw en papillote met witte wijnsaus

€9,99

ROOD GRAN TRIO, ROSSO SALENTO

HOOFDGERECHTEN

Quiche van kastanje, cranberry & amandel

v

€9,99

Pannetje Runderstoof

€10,49

Pannetje Hazenpeper

€10,49

NAGERECHTEN
€4,99

Trifle met roodfruit

€4,99

Chocolade bavarois, espresso, mandarijn
Macarons (6st.)

€4,99
€10,00*

€8,99/fles

De Gran Trio geurt naar aroma's van rijpe kersen en pruimen, chocolade
en specerijen. De aanzet is vol en rijk, gevolgd door een sappige, zachte
en lange afdronk. 13,5% alc.

Uw gegevens:
NAAM

Champagne cheesecake, dulce de leche

€7,99/fles

TELEFOONNUMMER

E-MAILADRES

*Actieprijs geldt alleen middels inlevering van dit bestelformulier.

BIJGERECHTEN
Gepofte aardappel met zure room

€1,99

Aardappelgratin (2pers)

€3,99

Aardappelgratin Mediterraans (2pers)

€3,99

Aardappelwedges, rozemarijn, knofloook & tijm (2pers)

€3,99

Stoofpeertjes (4 st.)

€2,99

Rode kool met appel en rozijnen (2pers)

€4,99

Bietensalade, wortel, appel, hazelnoot (2pers)

€4,99

Geroosterde kerstgroenten (2pers)

€6,99

Mini ravioli, salieboter (2pers)

€6,99

v

vegetarisch

Onze gerechten zijn vers bereid en makkelijk op tafel te zetten. De gerechten
worden koud meegegeven met bereidingsadvies. Prijzen zijn per persoon, mits
anders vermeld.
Alle bestellingen dienen uiterlijk op woensdag 18 december doorgegeven te
worden. Vanwege de kerstdrukte is het niet mogelijk wijzigingen in de gerechten
aan te brengen. Het is gewenst te betalen bij het plaatsen van uw bestelling, maar
niet verplicht.
U kunt het ingevulde bestelformulier afgeven in de winkel. Ook kunt u het mailen
naar: bestelling@rauwnatuurlijk.nl. Bij bestellingen per e-mail ontvangen wij graag
uw naam, adres en telefoonnummer.
De bestelling kunt u afhalen op dinsdag 24 december tussen 12 en 19 uur.
U kunt deze dagen tevens terecht voor onze andere producten uit de winkel.
* Voor oudejaarsavond hebben wij geen bestellijst, maar wel een winkel vol met heerlijke
hapjes en gerechten.

