December specials
Foodtruck
Nu de unieke kans om onze “foodtruck” te reserveren.
Creëer een waanzinnig gezellige kerstborrel/diner met
vuurkorven, kraampjes en de foodtruck op een buiten
locatie naar wens!!

Seated BBQ–Foodtruck
De gasten kunnen gezellig zitten en wij stellen de lekkerste
schalen samen en brengen de gerechten bij uw gasten aan
tafel.

Tapas planken
Wij streven bij Tapas de Buurvrouw naar veel aandacht
voor het bereiden van gezon,,de en zeer smakelijke
voeding. Deze unieke smaaksensaties willen wij u graag
laten ontdekken en beleven. Plof lekker neer en deel
hapjes en drankjes met elkaar, vol duurzame,
handgemaakte, originele en inspirerende (streek)
producten.

Doe het zelf Tapas thuis pakket
Thema BBQ-Foodtruck
Heeft u zelf het perfecte thema (Spaans, Italiaans of kerst),
dan denken wij graag met u mee om uw event culinair aan
te kleden. Niets is te gek!

Gek op tapas gerechten maar ook om het zelf te (leren)
maken, pak nu je kans en bestel het “doe het zelf pakket”
voor 4 personen en maak samen de heerlijkste gerechten
klaar. Pakket: ingrediënten, recepten en een fles wijn.

Tapas planken (warm & koud)
Tapas plank of maaltijden als cadeau (bon) weggeven??
Ook dat kan bij Eten met de Buurvrouw!!





€ 25,- & € 50,-.
Koude tapas borrelplank, incl. een fles wijn
voor 2 personen (t.w.v. € 32,50)
Tapas mixta “de luxe” voor 2 personen (t.w.v. € 39,90)

Weekend, een specialle gelegenheid of kerstvieren, het
maakt allemaal niet uit wat de aanleiding is. Gezelligheid
met familie en/of vrienden, dat staat voorop. Bij gezelligheid
hoort uiteraard een hapje en een drankje. Bestel onze
heerlijke rijk gevulde Tapas planken. Dit kan zijn maaltijd
vullend of voor bij de borrel. Pakket: vis, vlees en/of vega.

Eten met de Buurvrouw / Tel: 06 - 53 22 65 3
Info@debuurvrouwwilnis.nl
Insta: tapasdebuurvrouw / FB: Tapas de Buurvrouw
Download onze bestel app: “eten met de buurvrouw”

