
FOODBOXEn     Kerst

GASTROBAR DINERBOXEN | GASTROBAR RAMES GOLD BOXEN | DINERBOXEN
GOURMETBOXEN | ONTBIJTBOXEN | BORRELBOXen

SAMEN  
GENIETEN!



Kippendij met pindasaus, witte rijst en broccoli  
met zoete ketjap saus

  Kosten: €14,50 per box  (voor 1 kind tot en met 12 jaar)

KIDS

    Rendang met  
nasi goreng en sambal 
goreng kool

Kosten:  €19,50 per box
(1 persoon)

    Tempeh tau met nasi 
kuning en sambal 
goreng jack fruit

Kosten:  €19,50 per box
(1 persoon)

Vlees VegetarischVis

Genieten 
met de kids!

TIP!

Gastrobar Dinerboxen

    Ikan kerrie met  
nasi uduk en sambal 
goreng broccoli

Kosten:  €19,50 per box
(1 persoon)



NASI RAMES vis 
GADO GADO groenten met pindasaus
IKAN KERRIE gebakken kabeljauw in kerriesaus met nasi putih
UDANG PETEH gebakken garnalen met petehbonen, kokossaus en nasi goreng 
IKANIJO gebakken dorade, kaikan, kemirinotensaus en sambal ijo
CHUMI ASEM PADE gebakken inktvis met broccoli en pittige gebrande paprikasaus 
PEPESAN IKAN makreel met bumbu pepesan en nasi uduk
PERALATAN MAKAN kroepoek en emping met pindasaus
SAMBAL MANIS gebakken sambal
NASI PUTIH witte rijst                                                 Kosten: €49,- per box (voor 2 personen)

NASI RAMES vlees 

NASI RAMES vegetarisch

GADO GADO groenten met pindasaus
DAGING RENDANG rundvlees op Sumatraanse wijze met nasi goreng
BABI KETJAP varkensvlees in ketjap met steranijs en korianderzaad met nasi putih
AYAM BAKAR gegrilde kippendij met pindasaus en oerapan
DAGING BLADO langzaam gegaarde sukade met sambalsaus
OSENG DOMBA lamsrib met ketjapsaus en zoetzure groenten en tomaat
PERALATAN MAKAN kroepoek en emping met pindasaus
SAMBAL MANIS gebakken sambal
NASI PUTIH witte rijst                                                  Kosten: €49,- per box (voor 2 personen)

GADO GADO groenten met pindasaus
TUMIS TEMPEH TAHU roergebakken tempeh en tahoe met ketjapsaus 
TERONG BLADO gebakken aubergine met sambal blado en nasi putih 
OERAPAN gestoomde groenten met kruidige kokosrasp
SAMBAL GORENG TELOR ei met kruidige kokossaus
RENDANG NANGKA langzaam gegaard jackfruit met bumbu rendang en nasi uduk 
PERALATAN MAKAN emping met pindasaus
SAMBAL MANIS gebakken sambal 
NASI PUTIH witte rijst                                                 Kosten: €49,- per box (voor 2 personen)

Gastrobar Rames Gold Boxen



HOLLANDSE GARNALEN met cocktailmousse, venkel en citroengel 
KALFSSUKADE met rode wijnsaus, aardappelgratin, bospeen, spruiten en kastanjechampignons 
CRÈME ANGLAISE met pistache, bosbesgel en bosbesmeringue
 
Kosten: €79,- per box (voor 2 personen) 

SERRANOHAM met pesto, roomkaas en tapenade, met basilicumcrème,  
tomaatjes en pijnboompitten 
PARELHOEN met jus van olijven, paprika en sjalot, pastinaakcrème, aardappelrösti, prei, 
paddenstoelen en gegrilde courgette
SPECULAASMOUSSE met bereidingen van mandarijn

Kosten: €79,- per box (voor 2 personen)

ZALM OP 3 MANIEREN als tartaar, licht gerookt en gemarineerd met wasabi-pepermayonaise, 
haringkaviaar en cherry tomaat 
BOSPADDENSTOELENCAPPUCCHINO
DIAMANTHAAS met cranberrysaus, aardappelrösti, crème van pastinaak, wortel en bimi
‘MERRY CHRISTMAS’-BROWNIE met passievrucht, chocolademousse en mangogel

Kosten: €90,- per box (voor 2 personen)

DINERBOX 3-gangen

DINERBOX sinterklaas

Diner BoxenDiner Boxen

Kijk op de volgende pagina 
voor het stamppot 

en kids diner! 

DINERBOX kerst 4-gangen



TOMATENSOEP
KIPFILET met gebakken krielaardappeltjes, wortel, appelmoes, ketchup en mayonaise
CHOCOLADEMOUSSE (wit & bruin) met crispy ‘parels’

  Kosten: €45,- per box (voor 2 kinderen tot en met 12 jaar)

STAMPPOT boerenkool, grootmoeders draadjesvlees, rundersaucijsjes ,
mosterd, piccalilly en gebakken uitjes

 Kosten: €37,- per box (voor 2 personen) 

dinerbox kids

dinerbox stamppot

Gourmet Boxen

VLEES mini-vinken, mini-burgers, kipfilet, varkenshaas en bacon 
SALADES aardappelsalade en rauwkostsalade
SAUZEN barbecuesaus, cocktailsaus en pindasaus
OVERIG 4 eitjes, champignons, paprika, pannenkoekenbeslag, 
stokbrood en kruidenboter
 
Kosten: €39,- per box (voor 2 personen)

GOURMETBOX

Geniet van één van 
onze heerlijke

gourmetschotels!



VLEES diamanthaas, rundervinken en kalfsmedallion 
VIS zalmfilet
SAUZEN barbecuesaus, cocktailsaus en pindasaus
OVERIG 4 eitjes, champignons, paprika, pannenkoekenbeslag, 
stokbrood en kruidenboter
 
Kosten: €49,- per box  (voor 2 personen)

VLEES VLEES mini vinken, mini burgers en kipfilet 
SALADES SALADES huzarensalade, puntzak met komkommer, 
Parijse worteltjes en cherrytomaatjes
SAUZEN mayonaise en ketchup
OVERIG pannenkoekenbeslag
 
Kosten: €25,- per box (voor 2 kinderen tot en met 12 jaar) 

GOURMETBOX luxe

GOURMETBOX kids

Vier de kerst bij EuroParcs!



Ontbijtboxen

BROODJES vers afgebakken
FRUIT jus d’orange
ZOETWAREN & BOTER chocoladehagelslag, jam, roomboter 
KAAS & BELEG kalkoenham, runderrookvlees, Jonge kaas 
ZUIVEL Boerenyoghurt Zuivelhoeve Bosvruchten en muesli

  Kosten: €29,- per box (voor 2 personen)

BROODJES vers afgebakken
FRUIT jus d’orange en een verse fruitsalade
ZOETWAREN & BOTER chocoladehagelslag, jam, roomboter, 
hazelnootpasta en bosbessenmuffins
KAAS & BELEG kalkoenham, runderrookvlees en Jonge kaas
ZUIVEL Boerenyoghurt Zuivelhoeve Bosvruchten en muesli, 2 eieren

  Kosten: €49,- per box (voor 2 personen)

ONTBIJTBOX

ONTBIJTBOX luxe

BROODJES vers afgebakken
FRUIT jus d’orange en een verse fruitsalade
ZOETWAREN & BOTER chocoladehagelslag, jam, roomboter, hazelnootpasta en een kerststol 
KAAS & BELEG kalkoenham , runderrookvlees , Jonge kaas, brie en gerookte zalm 
ZUIVEL Boerenyoghurt Zuivelhoeve Bosvruchten en muesli, 2 eieren

  Kosten: €49,- per box (voor 2 personen)

ONTBIJTBOX kerst

Genieten van een 
overheerlijke kerststol!



BROODJES vers afgebakken
FRUIT smoothie
ZOETWAREN & BELEG vruchtenhagelslag, pindakaas, boterhamworst, smeerkaas, margarine
SNELLE JELLE KRUIDKOEK

  Kosten: €15,- per box (voor 2 kinderen tot en met 12 jaar)

ONTBIJTBOX kids

Borrelbox

Borrelbox BUBBELbox New Years Eve

FUET WORST
BRUSCHETTA CRACKERS
BRUSCHETTADIP
KAAS jonge kaas, oude kaas 
en speciaalkaas
MOSTERD walnoten en radijs
ROOKAMANDELEN
COCKTAIL OLIJVEN
WRAPBITES met gerookte kip,
 vijgencrème en curry
WRAPBITES met geitenkaas, 
spinazie en paprika

Kosten:  €22,50 per box
(2 personen)

FUET WORST
BRUSCHETTA CRACKERS
BRUSCHETTADIP
KAAS jonge kaas, oude kaas en
speciaalkaas
MOSTERD walnoten en radijs
ROOKAMANDELEN
COCKTAIL OLIJVEN
WRAPBITES met gerookte kip, 
vijgencrème en curry
WRAPBITES met geitenkaas,
spinazie en paprika
FLES CAVA met 2 disposable glazen

Kosten:  €35,- per box (2 personen)



Kosten:  
€15,- per fles

Kosten:  
€10,00

4 blikjes bavaria

Kosten:  
€35,00 per fles

4 flesjes speciaal bier,
2 flessen huiswijn

Kosten:  
€12,50 per fles

rood, wit of rosé

Huiswijn Cava Bier pakket Drankpakket

BESTELVOORWAARDEN
• Diner box sinterklaas kan worden besteld voor 3, 4, 5 en 6 december 2020.

• Diner box 3-gangen kan worden besteld van 7 t/m 23 december en van 28 december t/m 31 december 2020.

• Diner box kerst 4-gangen kan worden besteld voor 24, 25, 26 en 27 december 2020.

• Diner box kids kan worden besteld vanaf donderdag 3 december t/m 31 december 2020 in combinatie  

 met een diner box voor volwassenen.

• Gourmet box kids kan alleen worden besteld in combinatie met een gourmet box voor volwassenen.

• Ontbijt box kids kan alleen worden besteld in combinatie met een ontbijt box voor volwassenen.

• Voor de gourmet boxen hanteert YveY een borgsom van €20,- voor het gourmetstelletje. Deze borg dient  

 cash betaalt te worden bij het ophalen van het pakket bij de horeca. De borg ontvangt de gast retour 

 wanneer het gourmetstel weer wordt ingeleverd, mits het gourmetstel goed is schoongemaakt. Mocht het 

 gourmetstel wel worden ingeleverd, maar nog vies zijn, dan houdt YveY de borg in.

• De besteltermijn voor alle boxen die worden besteld is 72 uur.

• Op locatie kan de gast de boxen ter plekke bestellen bij de horeca. De gast dient hier direct te betalen 

 waarna de horeca medewerker de bestelling zal verwerken.

• Bestellingen voor periode 24-27 december dienen uiterlijk op 21 december 12.00 uur aangeleverd te zijn.  

 Na deze datum kunnen we geen bestellingen meer in behandeling nemen tijdens de kerstdagen  

 (geldt voor alle boxen).

• De bestellingen zijn af te halen bij de horeca of de gast kan aangeven dat de bestelling bij de accommodatie   

 geleverd moet worden. Voor de borrel/diner boxen is het bestelkader 17.00-19.00 uur, voor de ontbijtboxen  

 is dit 08.30-10.30 uur.

• Alle prijzen in dit document zijn incl. BTW.


