Kom genieten van het Witte Goud bij ViVa!
Deze maand kunt u genieten van ons jaarlijkse 4-gangen Aspergemenu, dat
speciaal voor u door onze koks is samengesteld. Kom helemaal in Hollandse
sferen en reserveer een tafel bij een ViVa! locatie in uw buurt!

AS PER GEM ENU
Carpaccio Primavera

sla, knolselderij,
Carpaccio van rode bieten met veld
l en walnoten
geitenkaas, groene asperges, appe

ViVa!
Top Menu
cyclus

✽✽✽

Velouté van Asperges

pers

Licht gebonden aspergesoep met snip
van gerookte zalm en zeekraal
✽✽✽

Asperges op traditionele wijze bereid

ham,
Asperges geserveerd met malse been
look
bies
en
ei, krieltjes, Hollandaise saus
✽✽✽

Bavarois van fondant chocolade,
amandelmelk en frambozenmousse

De prijs van het menu is e 22,95 p.p. incl. 2 drankjes en koffie of thee
(voor gasten met een maaltijdvoorziening van ViVa! € 12,95 p.p).

ViVa! Zorggroep

Kwaliteit van leven

Komt u bij ons . . .
. . . asperges eten?
Reserveren
Het Aspergemenu wordt per locatie eenmaal aangeboden op dinsdag 29 mei,
woensdag 30 mei, op donderdag 31 mei of op vrijdag 1 juni. Neem contact op
met de locatie van uw keuze voor de precieze datum en tijd. Woont u in (de buurt
van) een andere ViVa! locatie en wilt u ook graag mee genieten? Vraag dan uw
gastvrouw naar de mogelijkheden.
Locatie				
De Boogaert, De Santmark, De Cameren,
De Loet, Overkerck		
De Marke				
Sint Agnes, Waterrijck		
Westerheem, Geesterheem, Strammerzoom
Huis ter Wijck, Elsanta, Lommerlust
Meerstate				
Heemswijk				

Telefoon
088 – 995 76 75
072 – 589 59 44		
088 – 995 73 00		
088 – 995 72 50		
088 – 995 70 00		
088 – 995 74 00		
088 – 995 73 00

U kunt reserveren door langs te komen of contact op te nemen met de locatie
van uw keuze. Wacht niet te lang met reserveren want het aantal plaatsen is
beperkt. Vanzelfsprekend houden wij rekening met uw speciale (dieet-)wensen.
Wij heten u van harte welkom!
Wij heten u van harte welkom!
Het Aspergemenu maakt deel uit van de Top Menu cyclus van ViVa! Zorggroep.
Deze jaarlijks terugkerende cyclus bestaat uit 4 Top Menu’s: een Krokusmenu in
de maand maart, een Aspergemenu in de maand mei/juni, een Herfstmenu in de
maand oktober en een Kerstmenu in de maand december.
Houd de website en uw brievenbus in de gaten voor het volgende Top Menu.

Kijk voor meer informatie op de website: www.vivazorggroep.nl/topmenu

