VERRAS UW GELIEFDE MET EEN
VALENTIJNSBOX VAN NON PLUS ULTRA

NPU
Valentijnsactie

NON PLUS ULTRA
Bestellen via +31 (0)164 - 612165
vóór 11 februari 2021

Leuker kunnen we het niet
maken, wel lekkerder!

Verwen je partner en jezelf juist op deze dag,
Omdat nu in deze tijd liefde alles overwinnen mag.
Geniet dus van alles wat we te bieden hebben in deze tijd,
Nog even volhouden, dat wilde ik nog even kwijt.
Hoe dan ook, we zijn er nog steeds voor U.
Gastvrije Groet,
Kees en Saskia en TEAM NPU

Box voor 2 personen
€ 37,50

NPU
Valentijnsa
ctie

AANBIEDING
Box incl. Cava en
boeket bloemen
€ 70

Luxe Valentijn Ontbijtbox
voor 2 personen
(af te halen op 13 februari van 17.00 uur tot 19.00 uur
of 14 februari tussen 10.00 uur en 16.00 uur)

6 zachte grote broodjes
2 grote croissants
2 love cupcakes
2 bekers yoghurt met rood fruit
luxe beleg met oa. brie & krabsalade
2 bekers vers fruit
2 flesjes jus d’orange
confiture en roomboter
omelette spek
1 hartvormige grote lolly
Los bij te bestellen:
een mooi verpakte roos à € 3,50 p/st
een valentijnsboeket van Flowers@home à € 17,50 per boeket
een fles Cava (mooi verpakt) à € 19,50 per fles 0,75cl

NON PLUS ULTRA
Bestellen via +31 (0)164 - 612165
vóór 11 februari 2021

KIDS box p.p.
€ 9,50

NPU
Valentijnsa
ctie

Valentijn Ontbijtbox voor KIDS
(af te halen op 13 februari van 17.00 uur tot 19.00 uur
of 14 februari tussen 10.00 uur en 16.00 uur)

luxe mini broodje
croissantje
kids cupcake
vers fruit beker
gekookt eitje
confiture, roomboter, ham en kaas
bladerdeegsnack met knakworst
hartvormige lolly
snoeptomaatjes
komkommertjes

NON PLUS ULTRA
Bestellen via +31 (0)164 - 612165
vóór 11 februari 2021

Feestelijke
borrelplank
voor 2 personen
€ 49,50

NPU
Valentijnsa
ctie

Valentijn Lazy Sunday Plank
voor 2 personen
(af te halen op 14 februari van 11.00 uur tot 16.00 uur)

3 verschillende fijne kazen
Gerookte zalmbonbon met Hollandse garnalensalade
Huisgemaakte Krabsalade en Vleessalade
Luxe charcuterie
Rolletjes mortadella, met roquetsalade
Fuet worstmix
Verse dadels gevuld met roomkaas
Cervelaatworst rolletjes met augurk
Verse kruidenboter
1 vers stokbrood
Huisgemaakte paté
Verse ananas
Luxe garnituur
Bij deze plank ontvangt u 2 kleine flesjes
witte wijn van ons cadeau!
Los bij te bestellen:
een mooi verpakte roos à € 3,50 p/st
een valentijnsboeket van Flowers@home à € 17,50 per boeket
een fles Cava (mooi verpakt) à € 19,50 per fles 0,75cl

NON PLUS ULTRA
Bestellen via +31 (0)164 - 612165
vóór 11 februari 2021

Valentine Love Box
feestmenu voor
2 personen
€ 85

NPU
Valentijnsa
ctie

Valentine Love Box
Feestmenu voor thuiskoks
(af te halen op 14 februari van 11.00 uur tot 16.00 uur)

Hey lovers, laat eens zien wat je kunt! We hebben het menu al
helemaal voorbereid, je hoeft bijna niets te doen dan thuis de tafel
in te dekken en feestelijk te genieten met je geliefde.
Jij doet je best, wij doen de rest…………….. succes verzekerd !
Eendenborst met een cranberry/ uiencompote
op een bedje van venkel en sinaasappelsalade
Zalm (huis gerookt) met een frisse
aardappelsalade en limoen-hangop.
Rundscarpaccio met truffelmayonaise en
garnituren
Knolselderij soepje met love pareltjes
Ovenschaal Kalfs sucade in eigen jus met
aardappel/wortelpuree en stoofpeertjes
Love cheescake met rood fruit

L e t op: g
e re c h t e n
thuis afm
ak en .
(bereidin
gswijze
bijgevoe
gd )

Los bij te bestellen:
Kaasplateau met vijf soorten speciale kaas met extra stokbrood met stroop
per twee personen € 18,50 euro
een mooi verpakte roos à € 3,50 p/st
een valentijnsboeket van Flowers@home à € 17,50 per boeket
een fles Cava (mooi verpakt) à € 19,50 per fles 0,75cl

NON PLUS ULTRA
Bestellen via +31 (0)164 - 612165
vóór 11 februari 2021

