
Fortunastraat 6, Arnhem               ma t/m vr 9:00 – 19:00 uur, za 9:00-18:00 uur              bestelling@rauwnatuurlijk.nl                              /rauwnatuurlijk

BESTELFORMULIER

Maak het jezelf makkelijk.

Kies en bestel onze heerlijke,
vers bereide kerstgerechten.

Bestel eenvoudig vóór 16 december.
Afhalen zaterdag 24 december (13.00-16.00).



BESTELFORMULIER RAUW NATUURLIJK KERST 2022

NAAM TELEFOONNUMMER

Onze gerechten zijn snel en makkelijk op tafel te zetten. De gerechten worden 
koud meegegeven met bereidingsadvies. Prijzen zijn per persoon, mits anders 
vermeld.   

Alle bestellingen dienen uiterlijk vóór 16 december doorgegeven te worden. Wees 
op tijd om teleurstelling te voorkomen! Vanwege de kerstdrukte is het niet 
mogelijk wijzigingen aan te brengen.

Bestel als volgt; geef het ingevulde formulier af in onze winkel, mail naar 
bestelling@rauwnatuurlijk.nl* of bel 06-29328997*.   

Uw bestelling kunt u afhalen op zaterdag 24 december tussen 13:00 en 16:00 uur.  
U kunt op deze dag ook terecht voor onze andere producten uit de winkel.   

* Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u van ons een betaalverzoek.
** Voor oudejaarsavond een borrelplank bestellen? Dat kan voor €9,50 per persoon. 

VOORGERECHTEN
Pompoensoep wortel | sinaasappel | Ras el Hanout  (500ml)
Portobello camembert | cranberrycompote | walnoot | tijm
Kippenragout paddenstoelen | pasteibakje 
Garnalencocktail appel | bleekselderij | cocktailsaus

€ 5,00
€ 5,50
€ 6,00
€ 6,75

HOOFDGERECHTEN
Paddenstoelenstoof
OvenSchuytje zalm macadamia pesto
OvenSchuytje varkenshaas abrikozen | notensalsa
Stoverij van rund kruidnagel | nootmuskaat | kaneel

€ 9,75
€ 12,50
€ 13,00
€ 13,00

NAGERECHTEN
Karamel bavarois
Cheesecake met rote grutze  

€ 4,25
€ 4,75

BIJGERECHTEN
Aardappelwedges met rozemarijn, knoflook & tijm (2 pers)
Aardappelgratin (2 pers)
Pommes duchesse met pompoen (2 pers)
Geglaceerde groenten peen | pastinaak | pompoen (2 pers)
Coleslaw rode kool | witte kool | peen | augurk (2 pers)
Stoofpeertjes in rode wijn (4 stuks)
Chutney van appel & veenbes 
Plukbroodje 

€ 4,50
€ 5,00
€ 5,50
€ 7,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 4,75
€ 3,00
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LEKKERS VOOR BIJ DE KOFFIE
Macarons (keuze op moment van afhalen)

(4 stuks) € 5,50

(6 stuks) € 11,40
(9 stuks) € 17,10

(12 stuks) € 22,20

Cannoli’s (keuze op moment van afhalen) 


