
Kerstmis
Kerst  mis [m]
1. De tijd van cadeautjes, heerlijke 
lekkernijen, een verrukkelijke borrelplank 
of een voortreffelijke kaasplank.

2. De lekkerste tijd van het jaar.

BESTELLIJST
FEESTDAGEN

Bestellen
Be  stel  len [bestelde, besteld]
Het optijd reserveren van de
lekkerste borrelplank.

Wil je alsjeblieft alle gegevens invullen !
Bij het plaatsen van je bestelling vragen we je graag
meteen af te rekenen.

A�aaldatum:.............................................................................

Naam in blokle�ers:..................................................................

Adres:........................................................................................

Postcode:..............................     Plaats:.....................................

Telefoon:...................................................................................

E-mail adres:.............................................................................

Bestellling aangenomen door:.................................................

Ochtend Middag

Lekkernijtilburg Lekkernijtilburg

LEKKERNIJ - Kaas & Delicatessen
Westermarkt 109, 5041SX Tilburg
(013) 468 24 41
www.lekkernij�lburg.nl
info@lekkernij�lburg.nl

Deze bestellijst dient voor donderdag 22 december, 
18.00 uur, in de winkel te zijn ingeleverd. 

Als je de plank besteld voor oudjaarsavond 
dan ontvangen wij de bestellijst graag voor 
29 december 18.00 uur.

Alle planken kunnen besteld worden vanaf 2 personen.
Planken zijn in bruikleen. Deze dienen uiterlijk 
zaterdag 14 januari terug te zijn ingeleverd in de winkel.

Na bestelling zijn de planken defini�ef. Een wijziging
doorgeven kan al�jd. Het is niet mogelijk
om een bestelling te annuleren.

Het ophalen van de planken vind plaats aan de achterkant
van onze winkel. Als je bij ‘t Boektje om de hoek loopt, 
loop je recht op een Turkse winkel af. Hier tegenover
vind je een winkel waarop het logo van Lekkernij zichtbaar 
is. Op deze loca�e kun je op onderstaande �jden je
plank a�alen. 

Bestellingen afhalen 
zaterdag 24 december (KERST)
In de ochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur 
In de middag van 12.00 uur tot 16.00 uur

zaterdag 31 december (OUDJAAR) 
In de ochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur
In de middag van 12.00 uur tot 17.00 uur

Aangepaste openingstijden 
rond de feestdagen
vrijdag 23 december     08.00 uur  - 18.00 uur
zaterdag 24 december    08.00 uur  - 17.00 uur
maandag 26 december    
dinsdag 27 december     10.00 uur  - 18.00 uur
vrijdag 30 december    08.00 uur  - 18.00 uur
zaterdag 31 december    08.00 uur  - 17.00 uur
maandag 2 januari                  
dinsdag 3 januari     09.00 uur  - 18.00 uur

Bestelnummer

Bestellingen afhalen 
zaterdag 24 december (KERST)
In de ochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur 
In de middag van 12.00 uur tot 16.00 uur

zaterdag 31 december (OUDJAAR) 
In de ochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur
In de middag van 12.00 uur tot 17.00 uur

Informatie
& bestellingen



Kaasplank
Kaas  plank [de]
1. Plank met verschillende kaasjes, 
als dessert of als borrelhapje

2. Plank om kaas op te snijden

Kaasplankje
Een kaasplank(je) mag natuurlijk niet ontbreken �jdens 
de feestdagen. Speciaal hiervoor stellen we deze Kerst 
kaasplank(jes) samen. 

Deze plankjes kunnen bestaan uit 3, 5 of 7 stuks kaas. 
Een kaasplankje bestaat uit verschillende soorten kaas.
Onderstaand zie vind je hoe deze zijn opgebouwd. 

Alle planken zijn te bestellen vanaf 2 personen. 
Wij snijden de kaasjes voor je en zorgen voor heerlijke
garnituren zoals gesuikerde pecannootjes, gedroogde vijgjes 
en abrikozen.

Plank voor �jdens het natafelen? Kruis het vakje aan en we
vergroten de por�e grote. 

�* 5 soorten kaas  ** 7 soorten kaas

Borrelen
Bor  re  len [geborreld]
Bijeenkomst waarbij mensen onder het 
genot van een hapje en een drankje 
het gezellig hebben.

Borrelplank
Maak het jezelf gemakkelijk en kies voor een van de 
borrelplanken van Lekkernij. Ons assor�ment bestaat uit 
3 verschillende soorten borrelplanken: Heerlijk, Feestelijk
en Luxueus.

Onze visie naar het samenstellen voor de perfecte borrelplank 
is een selec�e van exclusieve en lekkere producten, eveneens 
is het ook een streling voor het oog.

Alle planken zijn te bestellen vanaf 2 personen.�

Heerlijke Plank
Een lekkere plank met heerlijke hapjes. Op deze plank vind je 
onder andere: diverse vleeswaren, Nederlandse en 
buitenlandse kaasjes en olijven.

.......... aantal personen    € 10,-  per persoon 

Feestelijke Plank
Met deze plank maak je er echt een feestje van!
Op deze plank vind je een mooie selec�e van diverse vleeswaren, 
Nederlandse en buitenlandse kaasjes en olijven en nootjes.

.......... aantal personen    € 14,-  per persoon 

Luxueuze Plank
Dit is de plank die je met de feestdagen op tafel wil ze�en!
We pakken uit. Aan deze plank ontbreekt niets meer.
Luxe Nederlandse en buitenlandse kaasjes, overheerlijke 
vleeswaren, diverse tapas en salades. 

             hoofdmaal�jd              + €   2,-  per persoon 

             hoofdmaal�jd              + €   2,-  per persoon 

.......... aantal personen    € 18,-  per persoon 
             hoofdmaal�jd              + €   3,-  per persoon 

Witschimmelkaas
Witschimmelkaas**

Geiten- en schapenkaas*
Harde en half harde kaas*

Harde en half harde kaas**
Roodflora kaas

Blauwader kaas 

Kaasplankje | 3 soorten
Een kaasplankje bestaande uit 3 verschillende kaasjes.

.......... aantal personen    € 8,-  per persoon 
             Natafelen               + € 2,-  per persoon 

Kaasplankje | 5 soorten
Een kaasplankje bestaande uit 5 verschillende kaasjes.

.......... aantal personen    € 12,-  per persoon 
             Natafelen               + €   2,-  per persoon 

Kaasplankje | 7 soorten
Een kaasplankje bestaande uit 7 verschillende kaasjes.

.......... aantal personen    € 15,-  per persoon 
             Natafelen               + €   2,-  per persoon 

www.lekkernijtilburg.nl

Kijk ook eens

op onze website!

Diverse soorten
Het spreekt voor zich dat wijnen harmonieus aansluiten bij
elke gelegenheid. Zo ook bij onze borrel en kaasplanken. 

In onze winkel en webshop hebben wij een divers assor�ment
aan kwaliteitsvolle wi�e wijnen, rode wijnen en dessert wijnen.
In onze winkel geven we je graag een wijn-spijs advies. Zo kun 
jij aan tafel komen met de beste wijn-spijs combina�e.

La Cour des Dames | Huiswijn
La Cour des Dames is inmiddels welhaast synoniem voor heerlijke 
en scherp geprijsde Pays d’Oc-wijnen van uitmuntende kwaliteit. 
Niet voor niets is deze mooie serie cépagewijnen 
(o�ewel wijnen gemaakt van één druivenras) al jarenlang 
razend populair in ons assor�ment.
Onderstaand vind je een aantal van deze heerlijke wijnen, maar
kom zeker eens kijken in de winkel voor het complete assor�ment.

Quinta da Romaneira | Port
Quinta da Romaneira hee� een lange historie in de Douro.
Zo werden er al in 1872 een Romaneira Vintage 1861 en 
1863 geveild bij Chris�e’s. Het huis beschikt dan ook over het 
perfecte terroir om tot de absolute top van de Douro te behoren. 
Kortom, voor port van het hoogste niveau ben je bij 
Quinta da Romaneira aan het juiste adres.

Kraftbier | Bier
Sinds kort kun je bij ons terecht voor een aantal speciaalbiertjes
van Kra�bier. Deze bieren zijn uiteraard goed te combineren 
met de diverse borrelhapjes van de borrelplank. Zeker een
op�e om niet te vergeten!

Dessertwijnen
Bij ons in de winkel vind je naast bovengenoemde dranken
ook een assor�ment dessertwijnen. Deze zoetere wijnen zijn 
zeker weten een aanvulling voor het kerstdinner. Uiteraard 
zijn deze wijnen ook goed te combineren met kaas.

Benieuwd?
Neem een kijkje in onze webshop of
kom langs in de winkel!

Scan de QR-code

en bezoek de websh
op

Drankje
Drank  je [het]
1. Perfecte aanvulling op een heerlijke borrel

2. Mooie begeleider van verschillende 
etenswaren

........... Chardonnay            € 8,95  

........... Sauvignon Blanc      € 7,95

........... Grenache Rosé       € 8,45

........... Merlot           € 7,95

Aantal flessen


