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  Hoeve
RESTAURANT
  Hoeve
RESTAURANT

BESTELFORMULIER
Zaterdag 29 augustus 2020  
afhalen tussen 15u – 18u  
in De Okkernoot Vollezele of Halle
Leveren aan huis mogelijk in een straal van +/-20km bij immobiliteit 

Bestellen vóór vrijdag 28 augustus 2020

Heb je een vraag? Contacteer ons gerust via info@de-okkernoot.be of via 054/56 74 53

menu           voor hoeveel personen bestel je? 
AANTAL 

L  Voorgerecht: Hoevesoep (courgette & 
kruidenkaas): €6/liter

  Meeneem-BBQ klassiek €17 pp 

(aardappelsla, rauwkost (tomaten, wortel, ijsbergsla), 
prinsessenbonen, warme appel met bruine suiker, rode 
bietensalade + surprise)
•  Inclusief 2 stuks vlees naar keuze of 2 stuks vegetarische 

burgers (jouw vlees wordt voor jou op lage temperatuur 
gegaard in een vacuümverpakking: “slow cooking”.  
Jij grilt het thuis enkel nog in een pan of op de bbq!)

maak je keuze uit: 

 lamsburger

 merguez

 varkensbrochette

 halve kippenborst

 barbecueworst

 2x vegetarische burger

  Extra stuk(ken) vlees/vegetarische burger  

€4/stuk (noteer hier welk(e) stuk(ken) en hoeveel u 

extra wenst):  

 

 

 

 

 

•  Inclusief 2 sauzen naar keuze 

 mayonaise   cocktailsaus

 choronsaus  mierikswortelsaus

supplement saus + €0,50

  Meeneem-BBQ Okkernoot €18,50 pp

(linzensalade*, bulgursalade**, venkelsalade***,  
rode bietensalade, rauwkost (ijsbersla, wortel, tomaat)  
+ surprise)
•  Inclusief 2 stuks vlees naar keuze of 2 stuks vegetarische 

burgers (jouw vlees wordt voor jou op lage temperatuur 
gegaard in een vacuümverpakking: “slow cooking”.  
Jij grilt het thuis enkel nog in een pan of op de bbq!) 

maak je keuze uit: 

 lamsburger

 merguez

 varkensbrochette

 halve kippenborst

 barbecueworst

 2x vegetarische burger

  Extra stuk(ken) vlees/vegetarische burger  

€4/stuk (noteer hier welk(e) stuk(ken) en hoeveel u 

extra wenst):  
 

 

 

 

 

 

• Inclusief 2 sauzen naar keuze 

 mayonaise  cocktailsaus

 choronsaus  mierikswortelsaus

supplement saus + €0,50

* groene linzen, zoete patat, feta, rode gegrilde paprika,  
rucola & verse kruiden

** bulgur, ijsbergsla, komkommer, avocado, zwarte olijven,  
milde chilivlokken & zoetzure dressing

*** rauwe venkel, appel, okkernoten, verse peterselie &  
yoghurt-mayonaise dressing 

Dessert
AANTAL 

 Huisgemaakte perentaart €4,50/stuk        Huisgemaakte frangipanetaart €4,50/stuk
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Drank (zolang de voorraad strekt)
AANTAL 

Aperitief
 Fles cava €8,50/fles

 Aperitief Okkernoot: huisgemaakte vlierbloesemsiroop 
500ml €6,80/flesje  
(maak je ‘Aperitief Okkernoot’ zelf met bijgeleverd 
recept) 

 Porto Niepoort Tawny €13/fles 

Rode wijn
Château La Croix de Guillot

 1 fles €9     karton (6 flessen) €55

Vino Nobile di Montepulciano 

 1 fles €11,50      karton (6 flessen) €69

Château Treytins

 1 fles €16     houten kist (3 flessen) €48

Witte wijn
TaraPaca Chili

 1 fles €8,50      karton (6 flessen) €52 

Pinot Gris Select. Sommelier Alsace QAF 

 1 fles €9,50      karton (6 flessen) €57

Mâcon-Chardonnay

 1 fles €9,50      karton (6 flessen) €59

Château Vari bergerac sec (2017, biowijn) 

 1 fles €8

Rosé
Château de Brossay rosé 

 1 fles €8      karton (6 flessen) €48

Domaine Bassac Armonia (2017, biowijn)

 1 fles €8

 Mengpakket (karton van 6 flessen) 

(1 fles Alsace Tokay Pinot Gris, 1 fles Château de Brossay, 1 fles Ch. La Croix de Guillot, 1 fles Mâcon Chardonnay,  
1 fles TaraPaca Chili, 1 fles Vino Nobile di Montepulciano) €58/pakket

Meer info over onze wijnen vindt u op onze website via www.de-okkernoot.be/wijnactie

Persoonlijke gegevens 
VOORNAAM          FAMILIENAAM  

TEL- OF GSM-NR.         E-MAILADRES 

ADRES 

Ik ontvang de nieuwsbrief van De Okkernoot graag:  Digitaal  Thuis per post

Winkeltje (zolang de voorraad strekt)  

 Huisgemaakte vlierbloesemsiroop 500ml  
€6,80/flesje

Confituur (klein potje €2,50 – groot potje €4)

 KL    GR    Pruimenconfituur  

 KL    GR    Aardbeienconfituur

 KL    GR    Bessenmix

Afhalen  Betalen gebeurt bij afhaling van je pakket (bij afhalen biedt De Okkernoot je een gratis bloemetje aan)

Ik haal af in:

 De Okkernoot Vollezele (Repingestraat 12, 1570 Vollezele)

  De Okkernoot Halle (C.Verhaevertstraat 174, 1500 Halle)

Uur van afhaling op zaterdag 29 augustus 2020 kan tussen 
15u – 18u, ik kom:

 tussen 15u – 15u30   tussen 15u30 – 16u

 tussen 16u – 16u30   tussen 16u30 – 17u

 tussen 17u – 17u30   tussen 17u30 – 18u

Verpakking:

 ik haal af met eigen verpakking (doosjes, kommetjes, …)

 verpakking van De Okkernoot (€2 per persoon)

 Ik ben niet mobiel en wens gebruik te maken van de 
leverdienst (enkel mogelijk binnen een straal van +/- 20km 
rond De Okkernoot Vollezele, Halle of Denderwindeke)

Bezorg ons deze ingevulde bestelbon door (kies één optie):

•  het formulier online in te vullen via onze website  
www.de-okkernoot.be/bbq

• het formulier te mailen naar bbq2020@de-okkernoot.be

•  het formulier per post op te sturen naar het adres: 
De Okkernoot, Repingestraat 12, 1570 Vollezele

•  het formulier in de bus te steken bij één van onze 
vestigingen (Vollezele, Denderwindeke of Halle)

Meer info op www.de-okkernoot.be/bbq 
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