
 

  

Oudejaarsdag Oliebollen 

Op oudjaarsdag bakt Ella verse biologische 

oliebollen met appel en rozijnen. Echte 

ambachtelijke oliebollen volgens ons 

familierecept. Bestel alvast zodat je zeker 

weet dat je deze heerlijke oliebollen in huis 

hebt. 
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Aantal oliebollen (2,25 per oliebol) & 5 voor 10 euro 

Ik wil me graag inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te 

blijven van de laatste acties en bericht te krijgen wanneer wij iets 

speciaals in huis hebben (zoals Jerseyvlees).  

Maak je oudjaarsavond compleet met onze heerlijke biologische bubbels 

Prosecco Malia Frizzante Treviso 

Frisse lichte mousserende wijn in een vrolijke fles die wordt afgesloten 

met een beugel kurk. Frizzante, dus licht bruisend, met frisse fruittonen 

als citrus en witte perzik. 

 

Bubbels Sergi Colet A Priori Brut 

Was jarenlang de 'huisbubbel' van het wereldberoemde restaurant El 

Bulli. Mooie kruidigheid, bloemetjes, abrikoos, frisse tonen van citrus, 

lychees en tropisch fruit. Een interessante aromatische afdronk, bijzonder 

zacht en verfijnd, geweldig aperitief.  

Voornemen om in het nieuwe jaar gezonder te eten? Soms is dit 

moeilijk vol te houden, je bent druk, geen tijd om te koken of 

simpelweg na een dag werken heb je geen zin. In het nieuwe jaar 

koken wij voor jou; elke dag maken we heerlijke biologische 

maaltijden. Je kunt bij ONS al een maaltijd halen vanaf 5 euro. Zo 

kun je gebalanceerd, gezond en lekker eten in een handomdraai. 

Kom in het nieuwe jaar bij ons langs en kies uit ons brede 

assortiment! 

 

Goed voornemen 

 

 

Andere lekkere ideeën voor oudejaarsdag: 

• Quiche Lorraine 

• Lamspastei 

• Saucijzenbroodjes 

• Brabantse worstenbroodjes 

• Barbecue balletjes 

• Gourmet 

• Stel je eigen borrelplank samen 

met ons brede kaas assortiment 

en heerlijk gedroogde worst en 

prosciutto uit Italië.  

Nog makkelijker: 
Bestel online 
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