
 

 
 
 

BESTELFORMULIER KERSTBOX ‘LEKKERR’ 
 
Er kan op de volgende manieren besteld worden (tot uiterlijk zaterdag 19 
december): 
 

1. Plaats de bestelling online via onze bestelsite https://www.e-
food.nl/steensel/lekkerr-steensel  
Kies voor 24 december → kies een tijdvak → kies voor bezorgen of 
afhalen  
→ ga naar KERST → stel je bestelling samen → na de betaling ontvang je 
direct een bevestigingsmail 
 
LET OP! Voor 24 december geldt alléén het kerstassortiment. Er kan niet uit het overige 
assortiment gekozen worden. Anderzijds geldt hetzelfde, kerst-gerechten kunnen niet op 
andere dagen besteld worden.  

 
2. Print onderstaand formulier uit en vul deze in. Geef binnen af bij Lekkerr 

Steensel.   
 
LET OP! Bestellingen voor kerst dienen allemaal op 24 december opgehaald of bezorgd te 
worden. Dit kan niet op een andere dag. Als je via het bestelformulier bestelt, ontvang je 
daags voor de afhaaldatum (24 december) een bevestigingsmail met daarin het tijdvak 
voor jouw bestelling.  
  

https://www.e-food.nl/steensel/lekkerr-steensel
https://www.e-food.nl/steensel/lekkerr-steensel


 

 
 
 

NAAM: 
TELEFOONNUMMER: 
MAILADRES: 
Je ontvangt daags voor 24 december een bevestigingsmail met het ordernummer en het tijdvak waarin de 
bestelling opgehaald kan worden of bezorgd gaat worden. Er kan een voorkeur tijd opgegeven worden. Dit is 
echter niet automatisch een garantie.  

ADRES: 
BEZORGEN OF AFHALEN:  

 
KERSTASSORTIMENT  
 

STARTER PRIJS AANTAL 
Amuse (2 per persoon) 4.50  

Brood met aïoli en tapenade 
(portie, 6 stuks) 

6.50  

 

SOEP PRIJS p.p. AANTAL 

Tomatensoep  5.50  

Romige aardappeltruffelsoep – 
krokante schwarzwalder  

6.50  

V Romige aardappeltruffelsoep – 
krokante pastinaak  

6.50   

 

VOORGERECHTEN PRIJS p.p.  AANTAL 

Licht gegrilde tonijn – 
pijnboompitten, walnoot, sesam 

14.50  

Huis gerookte zalm – 
yoghurtkruidensalsa, gepofte 
groenten 

12.50  

Gekonfijte eend -  gao bao, 
oosterse topping  

13.50   

V Vegetarische kip – gao bao, 
oosterse topping  

12.50  

V Geroosterde kikkererwten – 
gepofte tomaat, mozzarella, 
basilicum 

12.50   

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Alle hoofdgerechten worden verzorgd met bijpassende garnituren. Voor de hoofdgerechten 
dienen nog enkele (simpele) handelingen verricht te worden, instructies worden bijgevoegd.  
 

HOOFDGERECHTEN PRIJS  p.p. AANTAL 

Kalfsoester- gepofte druiven, rode 
port jus 

22.50  

Risotto van krab – rivierkreeft, 
coquilles 

19.50  

Pastei gamba’s – shortrib  23.50  

Roodbaars met kruidenkorst van 
parmezaan – oregano, 
vadouvansaus   

23.50  

V Gevulde paprika – 
bospaddenstoelenrisotto  

18.50  

V Courgette met kruidenkorst van 
parmezaan – oregano, 
vadouvansaus 

18.50   

 

NAGERECHT PRIJS p.p.  

Nagerecht proeverij 7.50  
 
 

KINDERGERECHTEN VOOR PRIJS p.p. AANTAL 

Kipcocktail  3.50  

Tomatensoepje met kerstballen 3.50  

 
 

KINDERGERECHTEN HOOFD PRIJS p.p. AANTAL 

Zalmfiletje  8.50  

Kipschnitzeltje  8.50  

 
 

KINDERGERECHTEN NA PRIJS p.p.  

Nagerecht (incl. leuke beker) 3.50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

GOURMETSCHOTEL PRIJS p.p. AANTAL 

VLEES 
- Biefstuk, gemarineerd  
- Kipfilet, gemarineerd 
- Hamburger  
- Katenhaasje 
- Varkenslapje, gemarineerd  
- Mini vink  

INCLUSIEF DE VOLGENDE 
BIJGERECHTEN  

- Champignons, ui 
- Paprika  
- 3 sauzen  
- Stokbrood kruidenboter  
- Courgette partjes  
- Salade  
- Kartoffelsalade  

9.50   

 
 

GOURMETSCHOTEL VEGA  PRIJS p.p. AANTAL 
- Gevulde champignons met 

vega gehakt en brie  
- Banaan  
- Geitenkaasje in courgette-

lint 
- Vega hamburger  
- Vega kipshoarma  

INCLUSIEF DE VOLGENDE 
BIJGERECHTEN  

- Champignons, ui  
- Paprika  
- Stokbrood kruidenboter  
- 3 sauzen  
- Salade  
- Kartoffelsalade  

9.50  

 
 

EXTRA PRIJS p.p.  AANTAL  

Gamba’s aïoli (6 stuks) 4.50  

Zalm, licht huisgerookt  4.50  

Tongrolletje  3.50   

Groenten-mix  4.50  
 


