
Stokbrood met huisgemaakte sausjes

Beethoven Eten & Drinken           Haydnplein 1 •  Heemskerk • Telefoon 0251 - 232 460 • www.beethovenetenendrinken.nl

BESTELFORMULIER       BESTELNUMMER _________________

Stokbrood en huisgemaakte sausjes
Stokbrood   ... om zelf af te bakken    _____    x   €   1,50   = €    _____
Kruidenboter  ... huisgemaakt, bakje 200cc    _____    x   €   4,25   = €    _____
Aïoli  ... huisgemaakt, bakje 200cc    _____    x   €   2,95   = €    _____
Cocktailsaus  ... huisgemaakt, bakje 200cc    _____    x   €   2,50   = €    _____
Knoflooksaus	 	 ...	huisgemaakt,	bakje	200cc	 	 	 	 _____				x			€			2,50			 =	 €				_____
Pindasaus  ... huisgemaakt, bakje 200cc    _____    x   €   2,50   = €    _____
Hotpindasaus  ... huisgemaakt, bakje 200cc    _____    x   €   2,50   = €    _____

Salades       
Huzarensalade “Standaard”  ... aantal personen, minimaal 4   _____    x   €   4,50  = €    _____
Huzarensalade “De Luxe”  ... aantal personen, minimaal 4   _____    x   €   7,25  = €    _____
Huzarensalade los per kilo  ... aantal kg vermelden    _____    x   €   8,50  = €    _____
Zalmsalade “Standaard”  ... aantal personen, minimaal 4   _____    x   €   5,50  = €    _____
Zalmsalade “De Luxe”  ... aantal personen, minimaal 4   _____    x   € 10,25  = €    _____
Zalmsalade los per kilo  ... aantal kg vermelden    _____    x   € 11,00  = €    _____
 
Visschotels
Luxe visschotel  ... aantal personen, minimaal 4   _____    x   € 14,25  = €    _____
 
Gourmetschotels
Luxe gourmetschotel  ... aantal personen, minimaal 4   _____    x   €   7,95  = €    _____

Wijn
Fles Rode wijn   ... de huiswijn uit ons eetcafé    _____    x   € 12,50  = €    _____
Fles Witte wijn  ... de huiswijn uit ons eetcafé    _____    x   € 12,50  = €    _____
Fles Rosé wijn  ... de huiswijn uit ons eetcafé    _____    x   € 12,50  = €    _____

Naam        Afhalen 25 december 2020 (14.00 - 14.30)

Telefoon     Anders, namelijk 

Totaal         €                       Gratis prosecco (besteld voor 20/12/2020, min. € 100)€

Stokbrood  ... om zelf af te bakken   € 1,50 

Huisgemaakte sauzen per bakje van 200 cc:
» Cocktailsaus   € 2,50  » Kruidenboter   € 4,25
»	Knoflooksaus			 €	2,50	 	 »	Aïoli	 	 	 €	2,95
» Pindasaus   € 2,50   » Hotpindasaus  € 2,50

Bedankt voor uw vertrouwen! Tot snel!
downloadonze eigen

app Decemberbrochure 2020
Salades - Visschotels
Gourmetschotels - Wijn

GRATIS FLES ROSÉ PROSECCO 
bij bestelling voor 20 december, vanaf € 100 bestelwaarde

2020 werd een bijzonder jaar! Door de coronamaatregelen mogen 
wij u helaas even geen gezellig tafeltje in ons eetcafé aanbieden. 
Natuurlijk laten wij ons hierdoor niet uit het veld slaan: in korte tijd 
zijn wij volledig omgeschakeld naar afhalen en bezorgen! 

We zijn blij dat de omschakeling goed verloopt. U weet ons gelukkig 
goed te vinden. Heeft u onze eigen bestel-app al gebruikt? U krijgt 
dan regelmatig leuke kortingen en u spaart voor gratis extra’s! U 
vindt onze app op beethovenetenendrinken.nl.

En wat zijn we trots op onze bezorgers! Ze rijden volop door 
Heemskerk, Beverwijk en (delen van) Uitgeest om uw bestelling zo 
snel mogelijk af te leveren!  

Bedankt voor uw vertrouwen. Ook in 2021 staan we voor u klaar.
Fijne feestdagen en blijf gezond!

Menno en Jacco Mors

Fijne feestdagen!



Visschotels voor lekkerbekken (minimaal 4 personen)Verse Huzaren- en Zalmsalades (minimaal 4 personen)
vanaf  
€ 4,50

per persoon

vanaf  € 14,25
per persoonOnze huisgemaakte salades zijn ook los per kilo te bestellen. Huzarensalade € 8,50/kg. Zalmsalade € 11,00/kg.

Verse Gourmetschotels (minimaal 4 personen)

van 
€ 8,50

 nu voor 
€ 7,95

per persoon

Het lekkerste vlees van ambachtelijke slagerij Jeroen de Vries

Ons gourmetschotel worden met de grootste zorg samengesteld door ambachtelijke slager Jeroen de 
Vries uit Alkmaar. Al jaren gooit hij hoge ogen bij de vakjury met zijn kwaliteitsproducten. 
Combineer uw gourmetschotel met onze huisgemaakte salades en 
uw feestdagen kunnen niet meer stuk!

Circa 250 gram vlees per persoon.

Samenstelling van de gourmetschotel:
 » Gemarineerde biefstuk
 » Gemarineerde	kipfilet
 » Slavink
 » Hamburger
 » Kipsaté
 » Varkenshaas
 » Malse biefstuk 

Gourmetschotels worden door ons gekoeld geleverd, zodat smaak en versheid optimaal gegarandeerd zijn. 
Heeft u speciale wensen? Neemt u dan contact met ons op!   

Prijs per persoon € 8,50 € 7,95 (vanaf 4 personen)

Luxe visschotel op een feestelijk opgemaakte schaal

Een rijke variatie voor iedereen die iets te vieren heeft: ideaal voor de feestdagen!
Onze visschotels worden vers bereid op een mooi opgemaakte schaal,
met een feestelijk garnituur.

Samenstelling :

 » Huisgemaakte zalmsalade
 » Krabcocktail
 » Zoute Haring
 » Hollandse Garnalen
 » Gerookte Zalm
 » Gerookte Paling
 » Gerookte Forel
 » Gerookte Makreel 

Visschotels worden door ons gekoeld 
geleverd, zodat smaak en versheid optimaal
gegarandeerd zijn. Heeft u speciale wensen? 
Neemt u dan contact met ons op!

Prijs per persoon € 14,25 (vanaf 4 personen)

Zalmsalade “Standaard”
Een feestelijk opgemaakte salade met 200 gram 
zalmsalade per persoon, bijpassend 
garnituur en de mooiste 
fruitsoorten. 

€ 5,50 p.p.

Zalmsalade “Luxe”
Een feestelijk opgemaakte salade met 200 gram 
zalmsalade per persoon, bijpassend garnituur en de 
mooiste fruitsoorten, uitgebreid met 
gerookte paling , gerookte 
zalm en Hollandse 
garnalen.

€ 10,25 p.p.

Huzarensalade “Standaard”
Een feestelijk opgemaakte salade met 200 gram 
huzarensalade per persoon, bijpassend 
garnituur en de mooiste 
fruitsoorten. 
 
€ 4,50 p.p.

Huzarensalade “Luxe”
Een feestelijk opgemaakte salade met 200 gram 
huzarensalade per persoon, bijpassend garnituur en de 
mooiste fruitsoorten uitgebreid met gevulde 
eieren, hamrolletjes met asperges 
en parmaham met 
meloen.

€ 7,25 p.p.

Wilt u uw gasten verassen met een heerlijke salade?
 
Onze ambachtelijke salades -met eerste kwaliteit ingrediënten-  worden prachtig opgemaakt op luxe schalen.
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Menno en Jacco Mors

Fijne feestdagen!



Stokbrood met huisgemaakte sausjes

Beethoven Eten & Drinken           Haydnplein 1 •  Heemskerk • Telefoon 0251 - 232 460 • www.beethovenetenendrinken.nl

BESTELFORMULIER       BESTELNUMMER _________________

Stokbrood en huisgemaakte sausjes
Stokbrood   ... om zelf af te bakken    _____    x   €   1,50   = €    _____
Kruidenboter  ... huisgemaakt, bakje 200cc    _____    x   €   4,25   = €    _____
Aïoli  ... huisgemaakt, bakje 200cc    _____    x   €   2,95   = €    _____
Cocktailsaus  ... huisgemaakt, bakje 200cc    _____    x   €   2,50   = €    _____
Knoflooksaus	 	 ...	huisgemaakt,	bakje	200cc	 	 	 	 _____				x			€			2,50			 =	 €				_____
Pindasaus  ... huisgemaakt, bakje 200cc    _____    x   €   2,50   = €    _____
Hotpindasaus  ... huisgemaakt, bakje 200cc    _____    x   €   2,50   = €    _____

Salades       
Huzarensalade “Standaard”  ... aantal personen, minimaal 4   _____    x   €   4,50  = €    _____
Huzarensalade “De Luxe”  ... aantal personen, minimaal 4   _____    x   €   7,25  = €    _____
Huzarensalade los per kilo  ... aantal kg vermelden    _____    x   €   8,50  = €    _____
Zalmsalade “Standaard”  ... aantal personen, minimaal 4   _____    x   €   5,50  = €    _____
Zalmsalade “De Luxe”  ... aantal personen, minimaal 4   _____    x   € 10,25  = €    _____
Zalmsalade los per kilo  ... aantal kg vermelden    _____    x   € 11,00  = €    _____
 
Visschotels
Luxe visschotel  ... aantal personen, minimaal 4   _____    x   € 14,25  = €    _____
 
Gourmetschotels
Luxe gourmetschotel  ... aantal personen, minimaal 4   _____    x   €   7,95  = €    _____

Wijn
Fles Rode wijn   ... de huiswijn uit ons eetcafé    _____    x   € 12,50  = €    _____
Fles Witte wijn  ... de huiswijn uit ons eetcafé    _____    x   € 12,50  = €    _____
Fles Rosé wijn  ... de huiswijn uit ons eetcafé    _____    x   € 12,50  = €    _____

Naam        Afhalen 25 december 2020 (14.00 - 14.30)

Telefoon     Anders, namelijk 

Totaal         €                       Gratis prosecco (besteld voor 20/12/2020, min. € 100)€

Stokbrood  ... om zelf af te bakken   € 1,50 

Huisgemaakte sauzen per bakje van 200 cc:
» Cocktailsaus   € 2,50  » Kruidenboter   € 4,25
»	Knoflooksaus			 €	2,50	 	 »	Aïoli	 	 	 €	2,95
» Pindasaus   € 2,50   » Hotpindasaus  € 2,50

Bedankt voor uw vertrouwen! Tot snel!
downloadonze eigen

app Decemberbrochure 2020
Salades - Visschotels
Gourmetschotels - Wijn

GRATIS FLES ROSÉ PROSECCO 
bij bestelling voor 20 december, vanaf € 100 bestelwaarde

2020 werd een bijzonder jaar! Door de coronamaatregelen mogen 
wij u helaas even geen gezellig tafeltje in ons eetcafé aanbieden. 
Natuurlijk laten wij ons hierdoor niet uit het veld slaan: in korte tijd 
zijn wij volledig omgeschakeld naar afhalen en bezorgen! 

We zijn blij dat de omschakeling goed verloopt. U weet ons gelukkig 
goed te vinden. Heeft u onze eigen bestel-app al gebruikt? U krijgt 
dan regelmatig leuke kortingen en u spaart voor gratis extra’s! U 
vindt onze app op beethovenetenendrinken.nl.

En wat zijn we trots op onze bezorgers! Ze rijden volop door 
Heemskerk, Beverwijk en (delen van) Uitgeest om uw bestelling zo 
snel mogelijk af te leveren!  

Bedankt voor uw vertrouwen. Ook in 2021 staan we voor u klaar.
Fijne feestdagen en blijf gezond!

Menno en Jacco Mors

Fijne feestdagen!


