
BuitenGewoonBox 1 oktober
Voor de BuitenGewoonBox van 10 september kan je kiezen tussen vlees of vegetarisch (V). 
In de box vind je:

Heb je een vraag? 
Of wil je bestellen? 
Stuur ons een  
Whatsapp bericht 
op 0641777440 

Een stoof van wild zwijn en groenten uit de tuin / groentestoof van pompoen, palmkool 
en kikkererwt (V) met een uitgebreide groene salade en aardappelen.

Een verse worst van wild zwijn / burger van pompoen en witte bonen (V) met daarbij  
rode kool, appelmoes en aardappelen van het veld. 

Dubbel getrokken wild zwijn bouillon / groentebouillon (V) met verse groenten, zoetzu-
re komkommer (lekker met ramen) en huisgemaakte kimchi. 

Een pompoensoep en opgeklopte roomboter met kruiden uit de tuin. 
Verse geitenkaas van Saanenhof uit Heeze met basilicumolie. 

Een curry van bloemkool, chinese kool en paksoi met een notencrumble.

Als dessert: 
een havercake met appel én een appel crumble.

Daarbij de kruidige en funky gewürztraminer van Carl Koch.

Kan je niet kiezen tussen vlees of vegetarisch? Je kan ook losse gerechten erbij bestellen, dan 
heb je het beste van beiden ;)

Afhaalmomenten:
bij Vaderland in Nederwetten: 
vrijdag 1 okt tussen 12.30u en 16.30u 
óf zaterdag tussen 10.30 en 12.30u.

Bij KEVN in Eindhoven: 
vrijdag 1 okt van 17.45u tot 18.30u. 

Bezorgen doen we ook, in regio Eindhoven, Tilburg 
en in Amsterdam, voor een kleine meerprijs van 5€.

Tot en met maandag 27 sept kan je bestellen!
Als je vragen hebt, horen we het ook graag. 



BuitenGewoonBox info
Maandelijks maken wij een verrassende box met gerechten van Joep, verse groenten en 
wijn, waarmee je in een handomdraai restaurantmaaltijden kan serveren. 
 
Wat krijg je?
In de box zitten gerechten die af zijn en verse groenten, een biologische kaas, eventueel 
vlees en een fles (natuur)wijn. Met recepten en suggesties voor bereidingen. Je kunt er een 
dag of 4/5 van eten met 2 personen, of de box in een keer opeten met 8 à 10 personen (zelf 
aanvullen met brood / aardappelen). 

Kosten
De box kost €90,-. 

Eenmalig afnemen
Je mag per keer beslissen of je de box wil afnemen en kiest tussen vlees of vegetarisch. Als 
je interesse hebt, houden we je via Whatsapp op de hoogte over de inhoud van de volgende 
box. Je kan ook onze website en/of Instagram volgen.

Strippenkaart
Als je vaker een box wil bestellen, kan je een strippenkaart kopen. We hebben strippen-
kaarten voor 5, of voor 10 boxen. (450 / 900€). Bij afname van een strippenkaart steun je 
onze duurzame boerderij (crowdfarming) en in ruil daarvoor krijg je extra heerlijkheden in 
je box. 

Afhalen en bezorgen
Je kan de box ophalen op onze boerderij in Nederwetten, of bij KEVN in Eindhoven en in 
Amsterdam. Ook bezorgen we de boxen in regio Eindhoven en Tilburg voor € 5,-.
 

BuitenGewoonBoxen kalender  
(data onder voorbehoud)

*Kerst en Pasen.

21 jan 
18 feb
18 mrt
15 apr*

1 okt
5 nov
4 dec 
24 dec*

Heb je een vraag? 
Of wil je bestellen? 
Stuur ons een 
whatsapp of mail

https://api.whatsapp.com/send?phone=31641777440
mailto:info@vaderland.nu

