
Kookworkshops

Lekker is gespecialiseerd in culinaire workshops en proeverijen, zowel in de eigen 
keuken als op locatie. Van tapasworkshops en vrijgezellenfeestjes tot proeverijen en 
kookworkshops voor grotere groepen en bedrijven. Op zoek naar een origineel en 
inspirerend teamuitje? Lekker denkt graag met je mee. Geschikt voor groepen vanaf
6 personen. Prijs kookworkshop vanaf € 44,95 per persoon.

Kok op locatie

Ontdek het gemak en de luxe van een kok op locatie. Verwen je gezin, vrienden of 
zakenrelaties met een diner van Lekker, gewoon bereid vanuit jouw eigen keuken.
Alles is mogelijk, vraag naar de mogelijkheden in de winkel, mail ons of bekijk het 
catering foodbook op onze website.

Lekker bestaat dit jaar alweer 7 jaar en is daarmee al 7 jaar hét adres voor al uw 
culinaire wensen op de Utrechtse Heuvelrug. Er wordt gewerkt met (veelal biologische) 
streekproducten, afgestemd op het seizoen. 
In de winkel aan de Traaij 64 te Driebergen wordt dagelijks vers gekookt en deze 
maaltijden kunnen afgehaald worden in de winkel. 
Daarnaast verzorgt Lekker (h)eerlijke catering op locatie, zowel bij bedrijven als 
particulieren. Duurzame catering voor o.a. lunches, high tea, borrelarrangementen, 
kookworkshops, dinerbuffetten en walking dinners.
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Menu’s Losse gerechten
Italiaans familie diner

Portobello gevuld met risotto
**

Ossobuco met verse tagliatelle
& grillgroenten

**
Limoncello bavarois

In Franse sferen

Vichyssoise met gerookte zalm
**

Boeuf Bourguignon
met aardappelgratin taartje
& haricots verts met spek

**
Frambozen mousse

Klassiek kerstdiner

Franse mosterdsoep
**

Tongrolletjes in kreeftensaus
met roseval aardappeltjes

& Parijse worteltjes
**

Bavarois van bloedsinaasappel

Stoere kost

Trio van wild
**

Hertengoulash
met stampje van knolselderij

& aardappel, en rode kool
**

New York cheesecake

Kleine kerstkoters
Kindermenu

Tomatensoep
**

Kipschnitzel met pommes duchesse
& stoofpeertjes

**
Kinderdessert

Deluxe 5-gangen

Trio van amuses in bijzondere smaken
**

Pastinaak wortelsoep
**

Eendenborstfilet in sinaasappelsaus
met mini gratin taartjes,
haricots verts met spek

**
Lokale kaasplank

** 
Grand dessert

Bestelinstructie:

In de flyer zijn de menu’s en losse gerechten opgenomen. Maak hieruit uw keuze en vul duidelijk 
uw naam, adres en telefoonnummer in, alsmede de gewenste ophaaldag. Lever uw bestelling 
vóór 22 december in bij de winkel van Lekker en uw gerechten staan voor u klaar op de
aangegeven ophaaldag (24 of 26 december). U kunt uw bestellijst ook digitaal doorgeven: 
info@lekkerdriebergen.nl

NAAM

ADRES

POSTCODE WOONPLAATS

TELEFOONNUMMER

E-MAIL ADRES

AFHAALDAG

BIJZONDERHEDEN - DIEETWENSEN - ALLERGIEËN 

Menu 1    .............X  à  € 19,95

Menu 2    .............X  à  € 17,95

Menu 3   .............X  à  € 18,95

Menu 4   .............X  à  € 19,95

Menu 5    .............X  à  €  9,95

Menu 6   .............X  à  € 27,95

Losse voorgerechten:

Bospaddenstoelensoep per liter   .............X  à  € 5,75

Paddenstoelenragout (met pasteibakje) .............X  à  € 4,95

Vitello tonato              .............X  à  € 4,25

Vichyssoise met gerookte zalm, per liter.............X  à  € 6,50

Losse hoofdgerechten:

Boeuf Bourguignon            .............X  à  € 6,75

Hertengoulash              .............X  à  € 7,50

Portobello gevuld met risotto (v)  .............X  à  € 6,50

RijnRund rollade (h/h)          .............X  à  € 7,95
met cranberry saus

1 2

3 4

5 6

Voor de losse gerechten geldt: prijs per persoon (tenzij anders aangegeven)
      Ophalen 2e kerstdag € 5,00 toeslag (tussen 10.00 uur en 12.00 uur)  

Losse bijgerechten:

Stoofpeertjes (3 per persoon)  .............X  à  € 3,00

Gratin Dauphinois      .............X  à  € 2,95

Aardappelgratin taartje   .............X  à  € 1,00

Losse desserts:

Grand dessert          .............X  à  € 7,50

Frambozen mousse      .............X  à  € 2,95

New York cheesecake    .............X  à  € 3,50

Limoncello bavarois     .............X  à  € 2,95

Losse voorgerechten:

- Bospaddenstoelensoep
- Paddenstoelenragout

- Vitello tonato 
- Vichyssoise met gerookte zalm

Losse hoofdgerechten:

- Boeuf Bourguignon
- Hertengoulash

- Portobello gevuld met risotto (v) 
- RijnRund rollade (half om half)

met cranberry saus

Losse bijgerechten:

- Stoofpeertjes
- Gratin Dauphinois

- Aardappelgratin taartje

Losse desserts:

- Grand dessert
- Frambozen mousse

- New York cheesecake
- Limoncello bavarois


