
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kids ontbijt € 12 

1 Sandwich en donut                                                                                                                                                    
Chocolademelk en sinaasappelsap        

Confituur, huisbereide chocopasta  en smeerkaasje                                                                                                                                 
Gekookt eitje en ontbijtgranen                                                                                                                                                              
Yoghurt en mini kinderworstje                                                                                                                                                    
Verse fruitsla  

Kids Paasontbijt met extra Paaschocolade € 17 

 

 

Paasontbijt  € 60 (2 pers.)                                                                                                                                                           

(levering tijdens het paasweekend: zaterdag, zondag en maandag,  
te bestellen vanaf 1 april)   
Feel Good ontbijt: 
Met supplementair: gerookte zalm, verse aardbeien en heerlijke Paaschocolade  
  

Mogelijke supplementen : 
1 Fles Crémant D’Alsace en verse aardbeien : € 17.5 
1 Fles champagne en verse aardbeien : € 32 
Roerei met tuinkruiden en beenham : € 7 pp 
Vers gesneden gedroogde Spaanse ham: € 4.5pp 
Verse soep 1l : € 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traiteur: asperge-afhaalgerechten  
Kraakverse Vlaamse asperges enkel koud aangeleverd, dagelijks vers bereid, zodoende een houdbaarheid van  4 

dagen (gekoeld bewaard op 4°C) Prijzen geldig tot voorziene looptijd, tenzij marktschommelingen. Te bestellen vanaf 1 
april. (makkelijk te bereiden dankzij onze handige fiches) 
 
KOUD: 
Asperges met gerookte zalm, krokant slaatje, yoghurtdressing met mosterd  € 15 
 
Aspergesoep met aspergesnippers en bieslook € 6/l  
 
WARM: 
Asperges op Vlaamse wijze € 13  
Asperges op Zeebrugse wijze(verse Noordzeegarnalen)en mimosa van ei € 17 
Asperges, zeebaars op vel gebakken, botersaus met limoen € 22 
Gebakken asperges, botermalse kalfs-filet-pure (180 gr.), jus met oesterzwammen € 26 
Verse tagliatelle, gebakken scampi, licht romige saus met tuinkruiden en spinazie € 22 

 
Inbegrepen: Huisbereide lentepuree, verse krielaardappeltjes in de schil opgebakken 
 
 
 

Traiteur: Afhaal-paasmenu (geldig 11-12-13 april)   € 44 pp 

 

Menu: 
Fijne sneetjes, In Limburgse gin gemarineerde zalm, rode biet,             
dille en zure room, delicatessebroodje 
��� 

Aspergesoep met snippers van asperges en bieslook  
��� 

Opgevulde filet van botermalse Franse hoevekip, gebakken asperges, peultjes 
en jonge wortel, vleesjus met dragon en gebakken krieltjes in de schil.  
��� 

Mascarpone met fondant en advocaat  
 

ONS KEUKENTEAM IS OP DE HOOGTE VAN DE ALLERGENEN INFORMATIE.U KAN BIJ VRAGEN STEEDS                 
TERECHT.GERECHTEN EN MENU’S KUNNEN WIJZIGEN VAN INGREDIENTEN EN SAMENSTELLING.AFWIJKENDE GERECHTEN 
OF INTOLERANTIES DIENEN VOORAF DOORGEGEVEN TE WORDEN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden  

Bestellen: (uiterlijk 48 u vooraf, toch nog de dag voordien? Bel ons even.) 

• Telefonisch op 011/42.27.13 (tss 10-18.00u) 
• Online info@peterdaniels.be, bestellingen worden steeds bevestigd , alsook het uur van 

levering;                                                                      
• Steeds met vermelding van naam, adres en/of leveringsadres, telefoon(gsm)nummer. Graag 

ook een telefoonnummer van het leveringsadres, dit voor onvoorziene omstandigheden.                                          
Datum van levering en vooropgesteld tijdstip en de gelegenheid waarom het wordt 
aangeboden. 

• (We stoppen een klein attentiekaartje bij het ontbijt) 

Betalingen: 
Gezien de huidige maatregelingen vragen we dat iedere bestelling vooraf betaald wordt? OF 
CASH GEPAST IN ENVELOPPE ’s ochtends. Betalingen gebeuren op BE76235020320195 met 
vermelding van naam en leveringsdatum. Er worden geen waarborgen aangerekend. 

Leveringen: 
Mogelijk vanaf € 50                                                                                                                                                                   
Op zaterdag en zondag (ook Paasmaandag) tussen 07.00 en 12.00u (rekeninghoudend met een 
marge van 20 min.)                                                                                                                                                                                
We houden rekening met de opgelegde coronamaatregelen.                                                                           
Leveringen binnen groot Beringen zijn GRATIS, hierbuiten hanteren we een kleine 
regiovergoeding, deze wordt u bevestigd bij bestelling. 

Afhalen van gerechten: 
Mogelijk op zaterdagen tussen 16.00 en 18.00 u ,dit uur wordt toegewezen bij bevestiging van 
bestelling, zodoende dat we afstand kunnen/moeten respecteren dus met een beperkt aantal 
mensen het afhaalpunt betreden .                      
Betaling: via overschrijving vooraf, cash gepast in enveloppe of met kaart. 
 
 
Tijdens het  

Paasweekend: 

 
afhalen mogelijk op zaterdag en zondag tss 10.30u en 13.00 u, dit uur wordt toegewezen bij 
bevestiging van de bestelling, zodoende dat we afstand kunnen/moeten respecteren dus met 
een beperkt aantal mensen het afhaalpunt betreden                                                                                                   

 
1 Leveringen eveneens mogelijk, doch dient vooraf overgeschreven . 
2 u begrijpt dat onze mensen GEEN FYSIEK GELD AANNEMEN, noch controleren !!)                                   

Er worden geen  waarborgen aangerekend (zonder retourmaterialen)  


