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FEEST!
+handleiding Black Friday

vu: Peter Maertens, Hoogstraat 34 -9340 Lede

Lees verder

De feestdagen naderen met rasse schreden…

Hou je wel van lekker tafelen thuis maar niet van 
de stress in de supermarkt en keuken? Dan is onze 

CULIBOX, dé redding.

Al onze gerechten zijn kant-en-klaar. Je dient deze 
enkel nog op te warmen en kunstig op de borden 
te schikken. Geen nood, zelfs de meest onervaren 
chef lukt dit dankzij ons handig stappenplan (met 

foto’s & instructies)! 

Er zijn 2 versies beschikbaar.

 ‘De Essentie’ telt 3 gangen & haalt u in huis voor 
32,95 euro pp, ‘De Finesse’ is een totaalbeleving 
van 4-gangen van A{muses} tot Z{oetigheden} en 

komt op 65 euro pp. 

Met onze kidsbox genieten jullie oogappeltjes 
culinair & op kindermaat voor 25 euro mee. Heb je 
genodigden aan je feesttafel die liever vegetarisch 

eten? Check! 

Geen zin om nog bij de wijnwinkel langs te gaan? 
Bij elk type culibox bieden wij vrijblijvend de optie 

om een aangepast wijnarrangement (€39 voor 3 
flessen) te bestellen. 

Kies voor #eetkamermagie

Ga voor #culibox 

Kerst De Essentie

32,95 euro

Crème van bospaddenstoelen, raviolis met 
geitenkaas, bieslook en krokante spekjes

Half kreeftje ‘Belle vue’ lauw geserveerd 
met wups groentjes en fijne kruiden (wups = 

wortel, ui, prei selder) beurre monté met fleur 
de sel+ 25 euro (optie)

Ragout van everzwijn, appeltje met 
veenbessen op smaak gebracht met sinaas 
en kaneel, stronkje Brabants goud, heerlijk 
gekarameliseerd, we zorgen uiteraard voor 

voldoende kroketjes (5st pp.) maar hé, wees 
gerust, grote eters kunnen bijbestellen...

Chocolade met voldoende zuurtjes en een 
krokantje erbij: Ananas met toblérone en 

vanille bourbon

Oudejaar De Essentie

32,95 euro

Soepje gemaakt van pastinaak, chorizo 
‘pikant’en groene kruiden

Half kreeftje om je vingers aan af te likken, 
heerlijk gegratineerd met kruidenboter met 

Marokkaanse tajinekruiden, handgerolde 
parelcous-cous die alle smaken netjes 

opvangen, krokante veelkleurige worteltjes, 
geroosterde Cevennes ui. + 25 euro (optie)

‘Oeps ik liet de Vol-au-vent met fazant 
vallen’, gebakken fazantenfilet, wilde 

bospaddenstoelen, 
hoorntje verse frieten, waterkers met sjalotjes

Voor de echte zoetekauwen: melkchocolade 
met hazelnoot uit Piemonté, paarse shiso en 

florentine

Kerst De Finesse:

65 euro
Hapjes: Huisgerookte heilbot, crème van 

paling met fijne kruiden & Croque met foie, 
truffel en Moorselse rauwmelkse ambacht in 

een gouden jasje 

Hert op smaak gebracht met dadels en crème 
van aubergine, cress, en krokante sinaasappel

Sint-jacobsvrucht, kort gegrild met aardpeer 
en jeneverbessenboter

Half kreeftje ‘Belle vue’ lauw geserveerd met 
wups groentjes en fijne kruiden beurre monté 

met fleur de sel + 25 euro (optie)

Filet puur ‘Wellington’
Beef Wellington is een smakelijk pakket van 
ossenhaas, duxelle en prosciutto, gehuld in 

krokant bladerdeeg. aJus nature met truffeljus 
en veelkleurige worteltjes zullen oook van de 

partij zijn. Waar is dat feestje?

Chocolade met voldoende zuurtjes en een 
krokantje erbij: Ananas met toblérone en 

vanille bourbon

Oudejaar De Finesse:

65 euro
Oester half gepocheerd met selder, enoki, 

radijs en granité. &  Gebrande vla van 
ganzenlever met een vleugje kaneel en oude 

sherry

Tartaar van zeebaars op smaak gebracht met 
avocado, zuivere olijfolie, krokant van 

sepia, fijne frisé, granaatappel

Soepje gemaakt van pastinaak, chorizo ‘pikant’ 
en groene 

kruiden, krokant van focaccia en tapioca

Half kreeftje om je vingers aan af te likken, 
heerlijk gegratineerd met kruidenboter met 
Marokkaanse tajinekruiden, + 25 euro (optie)

Gelakte filet van hert, een stronkje witloof 
uit volle grond, knolselderflan, geprakte 

aardappelen met jus ‘corsé, zachte chimicurri 
met dragon

Een eerste afsluiter :Een heerlijke crêpe 
Suzette, 

Voor de echte zoetekauwen: melkchocolade 
met hazelnoot 

uit Piemonté, paarse shiso en florentine

BESTEL HIER



Wijnen

Geen zin om nog bij de wijnwinkel langs 
te gaan? Bij elk type culibox bieden wij 
vrijblijvend de optie om een aangepast 

wijnarrangement te bestellen.  
 

Wijnen zijn te bestellen per pakket en 
omvatten een flesje parels, en een door 

ons voorgeproefde witte & rode wijn. 
Dit voor de zachte prijs van 39 euro per 

wijnpakket. Werkelijk aan alles hebben we 
gedacht…

Kids? of Liever Veggie?

Met onze kidsbox genieten jullie 
oogappeltjes culinair & op kindermaat 

voor 25 euro mee. Heb je genodigden aan 
je feesttafel die liever vegetarisch eten? 

Check! 

€19,99 voor 2-gangenmenu 
{take away}

Maak van je vrijdag, een Freaky Friday!

Een mooi 2-gangenmenu voor 19,99 euro 
zodat je van je Friday, een Freaky Friday 
maakt. Voor zoetekauwen hebben we 
ook een extra, creatief dessertje voor 5 
eurootjes. 

Start je weekend with a good mood, 
thanks to our good food. Geen 
boodschappen of geploeter in de keuken 
na een lange werkweek. 

Gewoon klikken, betalen en afhalen. Een 
zalig begin van het weekend in je eigen 
gezellige thuissetting. 

Ga naar www.hetverschil.com om je Freaky 
Fridaymenu te reserveren. Afhalen kan 
tussen 17u en 18u. 

Opgelet, wacht niet te lang, want op = op.

Thuisbezorging

Geen zin om zelf achter de box te komen?
Je wil een full-treatment?

Laat de box bij je thuis afzetten!

Voor een kleine km vergoeding levert 
iemand van ons team uw box 
persoonlijk aan de voordeur. 

(geen pakjesdienst)

Enjoy Culibox.be

Afhaalmomenten

Zoals elk jaar kan u ons terugvinden op 
onze parking aan onze koelwagen.

Met kerst  24/12

tussen 12u30 en 14u30

Met oudejaar 31/12

tussen 10u en 14u

Gelieve de uren te respecteren, want 
daarna beginnen we rond te rijden 

om te leveren.


