
 
Vivobox eindejaar aanbod 2022 

Wij ontvangen uw bestellingen graag tegen uiterlijk volgende data. 

Kerst: 16 december 2022 

Nieuwjaar: 23 december 2022 

Om te starten 

1 meter tapas          € 85 

Onze gekende tapasschotel in een feestoutfit van 1 meter. Goed voor 8 – 10 personen 
aperitief schotel. Bevat oa. diverse olijven en antipasti, meloen en rauwe ham, kaasjes, fijne 
salami’s, dippers en dipsausjes. 

Patéschotel          € 48 

Verzorgde schotel voor 4 – 6 personen met diverse wildpatés, rillettes en mousses. 
Vergezeld van huisgemaakt uien-, vijgen en cranberryconfijt. Voorzien van een aantal 
verschillende passende toastjes. 

Nacho schotel          € 35 

Nacho schotel (4personen) met chili con carne (op te warmen in de oven)   

Assortiment huisgemaakte bladerdeeghapjes (10st)  € 15.75 

Feestelijke soepen (Voorzie +/- 300ml pp) 

Ossenstaartsoep        € 5.75/L 

Aspergesoep met kopjes en lente-ui     € 5/L 

Consomé met boschampignons      € 5.75/L 

Bisque homard         € 7.85/L 

 

 



Voorgerechten 

Scampi (5st) in curry of diabolique op bedje van tagliatelli € 8.55pp 

Visschelp Vivobox met coquilles en grijze garnaaltjes  € 9.95 st 

Tongrolletje (2st) in kreeftensaus     €10.45pp 

Carpaccio van Holstein rund       €12.5pp 

Fijn gekruide carpaccio van Holstein rund, vergezeld van parmezan schilfers, rucola , 
pijnboompitten afgewerkt met  Aceto Balsamico crème. 

Hoofdgerechten 

Gekruid speenvarken met fijne champignonsaus   €14.75pp 

Parelhoenfilet met fine Champagnesaus    €13.95pp 

Hertenstoofpotje        €13.95pp 

Varkenswangetjes in zwarte pepersaus    €13.55pp 

Gevuld kalkoengebraad met appel en blauwe bes  €12.95pp 

Bijgerechten 

Groentenstoofpotje        €9.25/st 

Feestelijk gepresenteerde spruitjes, worteltjes, boontjes met spek en witloof op een bedje 
van savooipuree. 

Schorseneren met veenbessensaus(+/- 250gpp)   € 5.5 

Gegaard appeltje met veenbes en granola    € 3/st 

Boontje met spek rolletje       € 1.55/st 

Gegaarde jonge worteltjes (2st pp)     € 1 pp  

Amandelkroketjes (per 10st)      € 3.95 

Dessert 

Dessertplank Vivobox        € 12 pp 
Dessertschotel (vanaf 4 personen) met Pastei de nata, huisgemaakte chocomousse, huisgemaakt 
tiramisu, huisgemaakte rijstpap, bavarois, dessertglaasjes en kleine gebakjes. Verrijkt met rood fruit. 



Feestelijke ijstaarten 

Ijsbuche Bola (5pers)       €22.95/st 

 
 

 

 

Ijsbuches met Mili hoeve-ijs 

Verkrijgbaar in 4p* of 6p** versie. 

Vanille       € 21.15* / € 31.7** 

 

 

Vanille-Straciatella     € 21.15* / € 31.7** 

 

 

Vanille – speculoos     € 21.15* / € 31.7** 

 

 

Vanille – passievrucht     € 24.20* / € 36.3** 

 

 

Chocolade-Praliné     € 24.95* / € 37.45** 

 

 

 

Alle ijstaarten zijn vanaf 6/12 te bezichtigen in de winkel 



Openingsuren feestdagen 2022 
Wij ontvangen uw bestellingen graag tegen uiterlijk volgende data. 

Kerst: 16 december 2022 

Nieuwjaar: 23 december 2022 

 

Maandag 19/12 Winkel GESLOTEN  

Dinsdag 20/12 Open van 7u – 18.30u 

Woensdag 21/12 Open van 7u – 13u 

Donderdag 22/12 Open van 7u – 13u 

Vrijdag 23/12 Open van 7u – 13u 

Zaterdag 24/12 (Kerstavond) Open van 7u – 15u  

Zondag 25/12 (Kerstdag) Enkel afhalen bestellingen tussen 10u en 12u 

Maandag 26/12 Winkel GESLOTEN 

Dinsdag 27/12 Open van 7u – 18.30u 

Woensdag 28/12 Open van 7u – 13u 

Donderdag 29/12 Open van 7u – 13u 

Vrijdag 30/12 Open van 7u – 13u 

Zaterdag 31/12 (Oudejaarsavond) Open van 7u – 15u 

Zondag 1/1 (Nieuwjaarsdag) Enkel afhalen bestellingen tussen 10u – 12u 

Maandag 2/1 tem woensdag 4/1 GESLOTEN.  

Terug open vanaf donderdag 5/1. 

 

Wij geven u ook graag nu reeds mee dat de winkel gesloten is tijdens de  

Krokusvakantie (20/2/23 tem 3/3/23) in 2023. 

 

Wij wensen u en uw familie alvast prettige kerst- en eindejaarsfeesten  


