
Valentijnspakket

Samen met het valentijnspakket is de brunch of diner 
helemaal compleet! Het bloemetje kan direct op tafel en 
met de rozenblaadjes creëer je een romantische sfeer. 
Geniet van deze dag met de heerlijke ‘wijn van de liefde’ 
Pasqua Passimento. Welke kies jij: Rosso of Bianco?

Het valentijnspakket bestaat uit: 

          Rozenblaadjes

          Valentijnsboeket in vaas, van Bart van Well

          Fles Pasqua Passimento Rosso of Bianco

De wijn van de liefde! De fles is al een
lust voor het oog. Op het etiket staat
de beroemde muur van Romeo
& Juliet in Verona afgebeeld
waar veel mensen talloze 
liefdesverklaringen schreven
Niet alleen de uitstraling van
de fles is bijzonder, ook de
wijn zelf natuurlijk!

Zondag 14 februari: Valentijnsdag! Verras je geliefde met een 
heerlijke brunch of diner! Ons love team bezorgt je bestelling 

thuis en alles is zo voorbereid, dat je de gerechten eenvoudig op 
kan warmen en daarna mooi kan presenteren!

           Zondagse soep    
           2 sneetjes brood (bruin en wit)  
           2 vleeswaren en plakje kaas   
           Quiche met zalmsnippers   
           Sandwich Smokey Rib Eye   
           Yogurt met vers fruit   
           Verse Jus d’orange

          Suikerdonut
          Fristi of chocomel
          Sneetje brood met ham of kaas
          Kinder suprise ei
          Vers fruit

-  brunchbox -
Luxe

-  brunchbox -
Kinder

-  brunchbox -
Royale

           Chocolade broodje met lemon curd
           Wafel met Amarena kersen
           Fruit Smoothie 

Extra uitgebreid genieten? Kies dan voor de royale brunchbox. 
Deze box bevat naast de producten uit de luxe brunchbox: 

19,00 p.p.

24,00 p.p.

8,50 p.p.

Heerlijk samen met je geliefde de dag rustig aan opstarten met 
onze valentijns brunchbox! 

De kleinere onder ons brunchen gezellig mee.
Kindjes blij, papa & mama blij! 

30,00 



-  samen delen -
Graved Lax met rode biet | Atlantische krabsalade

Beef tataki | Brood

Vooraf

-  soepje -
Tussen

-  hoofdgerecht -
Uitgebreid

Proeverij

helder gebonden, met oosterse groenten

Thaise kippensoep

zongedroogde tomaat | mozarella | basilicum
groene asperge | omwikkeld met patta negra 

Geserveerd met papas arrugadas (krieltjes in schil) en Bimi Asperge. 

parelhoen roulé

-  dessert -
Hemels

Oreo koekjes | vers fruit | marshmallow

Chocolade fondue

B e s t e l  j e  v o o r  5  f e b r u a r i ?  D a n  k r i j g  j e  b i j  h e t  d i n e r  va n  o n s  e e n  g r at i s  e x t r a  a m u s e  va n  d e  c h e f !

-  amuse -
Chef’s

Bestel je voor 5 februari? Dan krijg je een gratis extra amuse van de chef!

          Gamba met tomaten escabèche
          Groene asperges of zeekraal met
            graved lax met rode biet
          Atlantische krabsalade
          Kip roulé
          Mexicaanse wrap
          Moinkballs   
          Druiven pitloos
          Zachte kaas of brie
          Notenpitten broodje

   Inclusief Valentijnspakket:
          Rozenblaadjes
          Valentijnsboeket in vaas, van Bart van Well
          Fles Pasqua Passimento Rosso of Bianco

-  borrelbox -
Gevarieerde

49,00 

Wat is er nu gezelliger dan samen thuis met je valentijn, kaarsjes 
aan, filmpje aan en genieten van onze heerlijke borrelbox?!

Valentijnsdiner

Ons Love team bezorgt alles bij je thuis zodat het ook 
echt een verrassing is en je zelf het huis niet hoeft te 

verlaten! Bezorgen is gratis tot 12 km. Je kunt telefonisch 
(bellen of WhatsApp) of per mail bestellen. Vermeld hierbij 
je bezorgadres en de gewenste bezorgtijd. Bestellen kan tot 
11 februari. 

-  Valentijnspakket -
Inclusief

Rozenblaadjes

Valentijnsboeket
In vaas, van Bloemsierkunst Bart van Well

Fles Pasqua Passimento
Rosso of Bianco

Bestellen & bezorgen

Stationsstraat 20
5751 HE Deurne

0493 - 745 019 (ook beschikbaar voor WhatsApp)
www.ophetekolen.restaurant
info@ophetekolen.restaurant

                 2 personen    109,00 


