
THUIS 

LEKKERE FEESTDAGEN

SOEPEN | 2,95 p.p.
- Bospaddenstoelensoep met truffel en spekjes
- Gerookte zoete aardappelsoep met spekjes

BORRELBOX | S 25,- | M 45,- | L 90,- 
Onze welbekende borrelbox! Maar dan helemaal in kerstthema met 
luxe kazen en vleeswaren (hammetjes, paté of worstjes). Een feestje 
om op tafel te zetten: een lust voor het oog, maar zeker voor je 
smaakpapillen! 

Wil je nog meer uitpakken? Kom dan langs in onze traiteur en 
laat je inspireren door alle heerlijke producten.

APERITIEF | 3 voor 20,- | 8,- p.st.
- Camembert met noten voor in de oven
- Gebakken feta met olie en olijven
- Humus met granaatappel en pompoenpitten
- Jalapeno peper met zeezout 
- Diverse hammen 200 gr. 
- Truffelkaaspotje voor 2 pers. 
- Borrelbrood diverse smaken

GEZELLIG
bij je thuis

HAPPY holidays

CHV Noordkade | Verlengde Noordkade 14 | Veghel | 0413-783312

Tijdens de feestdagen kun je je bestelling dagvers afhalen bij ons in de traiteur:

24 dec van 17.00 u tot 20.00 u | 25 dec van 12.00 u tot 14.00 u
26 dec van 10.00 u tot 12.00 u | 27 dec (derde kerstdag) van 10.00 u tot 12.00 u

31 dec (oudejaarsdag) van 10.00 u tot 17.00 u | 1 jan 2021 gesloten.

Je kunt je bestelling doorgeven tot 20 december 2020 18.00 uur.
Bestel bij ons in de winkel, telefonisch of bestel online via www.plankonline.nl

.



BIJ ONS

LEKKERE FEESTDAGEN

Natuurlijk ben je tijdens de feestdagen ook van harte welkom om te 
komen genieten in onze bistro. In een ongedwongen kerstsfeer 
verwennen we je met een combinatie van hippe bites en all-time 
favourites. Onder het genot van een heerlijke kerstPlank beleef je 
het ultieme kerstgevoel.

Wij serveren een verrassingsbrunch en ontvangen alleen gasten 
op basis van reservering. Reserveer dus snel je tafel!

CHV Noordkade | Verlengde Noordkade 14 | Veghel | 0413-783312

Onze bistro is geopend op:
24 dec van 10.00 u tot 18.00 u
26 dec van 13.00 u tot 18.00 u
27 dec tussen 10.00 u tot 18.00 u
31 dec tussen 10.00 u tot 17.00 u
Eerste kerstdag (25 dec) zijn we gesloten
Nieuwjaarsdag (1 jan) zijn we gesloten

.

RESERVEER
snel!

GEZELLIG
borrelen

VERRASSINGS
brunch
€ 20,-

HAPPY holidays


