
VIA SPARTA
KERSTDINER

BOX INCLUSIEF
KERSTGROET

VAN BEKENDE
SPARTANEN



WAT DOET U DIT JAAR
MET DE DECEMBER

FEESTDAGEN?
Het is helaas nog niet bekend of
de horeca in Nederland met de
feestdagen weer hun deuren

mogen openen. De kans is dan
ook aanwezig dat u thuisblijft

met familie en vrienden. Met de
Via Sparta kerstdinerbox haalt u

luxe en gemak in huis. De
gerechten zijn makkelijk te

bereiden, en u staat geen uren
in de keuken!

KERSTGEDACHTE
 Samen met De Betrokken

Spartaan zorgt u er voor dat
gezinnen in de omgeving

Spangen kunnen genieten van
een 3-gangen kerstdiner. Geef
een Via Sparta kerstdinerbox
cadeau aan het gekozen doel
door De Betrokken Spartaan!

VIA SPARTA SPECIALS
Naast een heerlijk 4-gangen

kerstdiner ontvangt u in de box
een speciale kerstgroet en

Spotify-afspeellijst inclusief de
favoriete kerstnummers van

bekende Spartanen!

Op 24 december openen wij de
poorten van Het Kasteel en kunt

u tussen 10:00 en 16:00 uw
kerstdinerbox ophalen!



CULINAIR



VIERGANGENMENU 
BROOD

breekbrood | roomboter van lokale boer 
biersuggestie: Jupiler is een bitterzachte pils met 5,2% alcohol en heeft een
fris karakter, vlotte verteerbaarheid en een toegankelijke rijke moutsmaak.

PASTRAMI VAN WILDE ZALM
wortel-gembermarmelade | zoetzure biet | shiitake | sesam
biersuggestie: Leffe Tripel. Een biertje waarbij je de tijd neemt om er van te

genieten, zoals je zou doen met een goede wijn.

SOEP VAN AMANDEL
macadamia | gerookte paprika | waterkers coulis

biersuggestie: Drinkt u nog een glaasje van de Leffe Tripel of u gaat alvast
door op een heerlijk glas Tripel Karmeliet.

PARELHOEN
truffel gnocchi | Rotterzwam| spinazie | jus van bier

biersuggestie: Tripel Karmeliet. Dit bier bezit niet alleen de lichtheid en
frisheid van de tarwe, maar ook de romigheid van de haver, en het heeft ook

een kruidige, citroenachtige droogheid.

EETBAAR BLOEMPOTJE MET ZOETE LEKKERNIJEN
mousse van ruby chocolade | rood fruit| kokosgras

biersuggestie: Goose Island IPA staat bekend om haar innovatieve
brouwtechnieken en veelomvattende speciaalbierportfolio. Perfect in

combinatie met een heerlijk zoet dessert.



VEGETARISCH MENU 
BROOD

breekbrood | roomboter van lokale boer
biersuggestie: Jupiler is een bitterzachte pils met 5,2% alcohol en heeft een fris

karakter, vlotte verteerbaarheid en een toegankelijke rijke moutsmaak.

BOSPADDENSTOELEN CARPACCIO
wortel-gembermarmelade | zoetzure biet | shiitake | sesam
biersuggestie: Leffe Tripel. Een biertje waarbij je de tijd neemt om er van te

genieten, zoals je zou doen met een goede wijn.

SOEP VAN AMANDEL
macadamia | gerookte paprika | waterkers coulis

biersuggestie: Drinkt u nog een glaasje van de Leffe Tripel of u gaat alvast
door op een heerlijk glas Tripel Karmeliet.

WELLINGTON 2.0
truffel gnocchi | Rotterzwam | spinazie| jus van bier

biersuggestie: Tripel Karmeliet. Dit bier bezit niet alleen de lichtheid en
frisheid van de tarwe, maar ook de romigheid van de haver, en het heeft ook

een kruidige, citroenachtige droogheid.

EETBAAR BLOEMPOTJE MET ZOETE LEKKERNIJEN
mousse van ruby chocolade| rood fruit | kokosgras

biersuggestie: Goose Island IPA staat bekend om haar innovatieve
brouwtechnieken en veelomvattende speciaalbierportfolio. Perfect in

combinatie met een heerlijk zoet dessert.



KINDERMENU 
TOMATENSOEP

 tomaatjes | pasta | gehaktballetjes

KIPFILET 
aardappel smileys | appelcompote | boontjes | suikermais

SLAGROOMSOESJES
banaan | chocoladesaus

INCLUSIEF:
Een voucher te
besteden bij Sir
Winston Fun en

Games ter waarde
van €40,- met leuk

kerstgeschenk!



SPARTA ROTTERDAM KERSTTRUI JUNIOR/SENIOR
In stijl aan de kersttafel

*De kersttruien zijn vanaf begin december beschikbaar in de fanshop of op onze website

BIJPASSEND BIERARRANGEMENT 
De invulling van het bierarrangement staat gespecificeerd
op de pagina van het 4-gangen menu €8,50 inclusief BTW

VIER KERST OP Z'N SPARTAANS
Verkrijgbaar op onze website of bij het afhalen van uw box op

Het Kasteel op 24 december!

SPARTA ROTTERDAM KEUKENSCHORT
Keukenschort met Sparta logo €12,50 inclusief BTW



BESTELLEN
www.sparta-rotterdam.nl/
via-sparta-kerstdinerbox



BESTELLEN EN VRAGEN? 
Vragen via info@bestelviasparta.nl

DINERBOX €37,50 per persoon
4-gangen menu 
(verkrijgbaar vanaf één personen)

P R I J Z E N  ( I N C L U S I E F  B T W )

AFHALEN 24 DECEMBER 2020
Afhalen tussen 10:00 - 16:00 uur op Het
Kasteel

DECEMBER GEDACHTE
Schenk een dinerbox aan een goed doel
gekozen door De Betrokken Spartaan 

KINDERBOX €15,00 per persoon
3-gangen menu 
(verkrijgbaar vanaf één persoon)
 

DINERBOX €37,50 per persoon
4-gangen menu vegetarisch
(verkrijgbaar vanaf één persoon)


