
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,-. Statiegeld op de potten (€ 7,-) krijg je weer terug wanneer je de potten 
bij ons inlevert, of brengen we in mindering op de volgende box. Een doos kost €1,- , maar 
je mag ook een eigen kratje of tas meenemen.

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 zullen wij je belonen met extra 
onderdelen in jouw boxen.

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

BuitenGewoonBoxen kalender  
(data onder voorbehoud)

* Pinksteren, Kerst en Pasen.

30 apr 
21 mei*
11 juni
9 juli
6 aug

21 jan 
18 feb
18 mrt
15 apr*

3 sept
8 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

