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Pasen bij u thuis 

 
Wij serveren speciaal voor u tijdens deze Pasen aan huis.  

 
De Paasbrunch bestaat uit een heerlijke luxe salade en een ambachtelijke soep.  

De brunch bestellingen gaan per 2, 4, 6 of 8 personen,  
hierbij kunt u een mix maken van de verschillende soepen en salades. 

U kunt dus salades per 2 personen kiezen, voor de soepen zijn individuele keuzes mogelijk. 
 

Het paasdiner bestaat uit een 3-gangen asperge menu en is vanaf 2 personen te bestellen.  

 

Luxe Paassalade (keuze per 2, 4, 6 of 8 personen) Prijs P.P. 

TRIX salade Vlees Huisgemaakte huzarensalade, Serranoham, 
lamsham, beenham, ingemaakte ui en  
een gekookt eitje. 

€ 19,50 
(salade + soep) 

TRIX salade Vis Huisgemaakte huzarensalade,  gerookte zalm, 
makreel, rivierkreeft, gekookt eitje, limoen 
mayonaise. 

€ 19,50 
(salade + soep) 

TRIX salade 
Vegetarisch 

Huisgemaakte huzarensalade, witte asperges, 
groene asperges, gekookt eitje, gemarineerde 
gem sla,  rozemarijn croutons. 

€ 19,50 
(salade + soep) 

 
Onze huisgemaakte huzarensalade zijn op basis van aardappel, augurk,  

appel en worden feestelijk gegarneerd. 
 

Deze salades zijn lactose & notenvrij. Niet glutenvrij. 
 

Ambachtelijke Soep (keuze per persoon) Prijs P.P. 

Aspergesoep Huisgemaakte aspergesoep  
met ham & ei. 
 

€ 19,50 
(salade + soep) 

Kreeftenbisque Huisgemaakte kreeftenbisque  
met rivierkreeftjes. 
 

€ 19,50 
(salade + soep) 

Pompoensoep Huisgemaakte pompoensoep  
met mascarpone. 
 

€ 19,50 
(salade + soep) 

 
Onze soepen worden geserveerd met Turks brood en  

huisgemaakte knoflookboter.  
 

Deze soepen zijn glutenvrij & notenvrij. Niet lactosevrij. 
 



 

 

 

 

 

 

3-gangen Asperge Menu (vanaf 2 personen) Prijs P.P. 

Voorgerecht:  Huisgemaakte aspergesoep met ham & ei. 

€ 25,- 

 
Hoofgerecht:  

Asperges met beenham, ei, geklaarde boter & 
krieltjes.  

Dessert: Gemarineerde aardbeien met aardbeienroom. 

 
Het asperge menu is niet lactosevrij te bestellen, wel glutenvrij en notenvrij. 
 

Plaatsen van de bestelling  

Graag ontvangen wij uw bestelling via onze website www.restauranttrix.nl 
Bij het tabblad Pasen kunt u uw bestelling invullen. Als wij de bestelling  hebben ontvangen krijgt 

u binnen 24 uur een bevestiging. Bezorging vindt plaats op het aangegeven bezorgmoment. 
 

Helaas kunnen we geen telefonische bestellingen verwerken. 

Betaling  

 
De betaling van de bestelling geschiedt via een tikkie of een contante betaling aan de deur. Wij 
versturen vooraf een betaalverzoek via de telefoon (tikkie), het is voor ons erg fijn wanneer u 

deze verwerkt voor levering. Hartelijk dank! 
 

CATERING GERECHTENLIJST 

PAASBRUNCH 2020 


