
1. Verwarm de oven voor op 180  C

Paasbrunchbox

Openingstijden marktkraam: 
di t/m zo van 14.00 tot 19.00 uur.

T: 076-5650970

Bekijk onze producten op 
www.restaurantuijttewaal.nl

2. Verwarm de quiche 5 minuten en 
de pastei 2 minuten in de oven.

3. Verhit de kippenragout en de 
soep beide in een steelpannetje.

4. Dek de tafel op zijn Paasbest en 
stal de gerechten uit. Post uw Paas-
brunch op facebook, tag ons en 
maak kans op een diner voor twee!
5. Breng in het kader van recycling 
de paasmand terug naar onze 
marktkraam en u ontvangt gratis 
een bakje aardbeien romanofsaus!
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