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Geniet 1e & 2e Kerstdag van Limburgse warmte
Ambachtelijk genieten - Welkom bij 
restaurant de Turfhoeve in Sevenum. De 
Turfhoeve in Sevenum is een gunstig 
gelegen horeca centrum in het hart van 
de Limburgse Peel.

In 1974 is de Turfhoeve begonnen als 
pannenkoekenhuis, waar sfeervol genieten 
& Limburgse gastvrijheid centraal staat.

Het Turfhoeve Team ontvangt u met ge-
noegen in een sfeervolle kerstaccommo-
datie. Alleen het bezichtigen en bewonde-
ren is al meer dan de moeite waard. 

Tijdens Kerst biedt de Turfhoeve een 
uitgebreide brunch aan op 1e en 2e Kerst-
dag. Op 1e Kerstdag is er tevens een luxe 
Kerstdiner buffet met live-cooking!

Kerstmis in het hart van de Peel

“De agenda voor het 
najaar”
Tot medio januari
- De wildkaart
Medio januari
- De winterkaart
Zondag 28 november
- Sinterklaasbrunch (met cadeaus)
Dinsdag 24 december
- Afhalen Kerstbrunch voor thuis
1e Kerstdag, 25 december
- Kerstprogramma (www.turfhoeve.nl) 
2e Kerstdag, 26 december
- Kerstbrunch (www.turfhoeve.nl)
Oud- & Nieuwjaarsdag
- Gesloten
Zondag 2 januari
- Gesloten
Zondag 9 januari
- Nieuwjaarsbrunch 
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Luxe Kerstdiner 
Op 1e Kerstdag is er 
een luxe Kerstdiner 
inclusief live-cooking.
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Cascara 
Op 1e Kerstdag heeft 
Cascara een unieke 
Kerstrodizio. 
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Kerstbrunch 
Op 1e & 2e Kerstdag 
is er een heerlijke 
brunch in de ochtend.

Reserveer uw tafel bij de Turfhoeve via: 077-4677500 | info@turfhoeve.nl | www.turfhoeve.nl  
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‘service makes the difference’

De bediening van Cascara Rodizio grill & 
bar is verantwoordelijk voor het bieden 
van uitmuntende service voor de gasten. 
Door het uitvoeren van alle restaurant 
werkzaamheden bedien je de gasten 
van jouw wijk. Je verleent de gasten de 
perfecte service, verzorgt de bestellingen 
en doet dit allemaal met een glimlach, 
passie en puur vakmanschap.

Wat zoekt Cascara?

Cascara is op zoek naar een frisse 
enthousiaste persoonlijkheid die zich 
op zijn plek voelt tussen de gasten en 
tussen de mensen. Als medewerker 
bediening ben je sociaal ingesteld en hou 
je van entertainen en de sociale kant van 
het vak. Op deze manier verzorg je de 
gasten een avond waar ze enthousiast 
over na zullen praten.

Fulltime | Parttime | Vanaf 16 jaar
SOLLICITEER DIRECT ONLINE

Wij zo!" mede#rk$s, %&'me & par(ime

“Uw kerstborrel, zo 
geregeld”
Zoekt u nog een uitje om gezellig 
samen met uw collega’s de Kerst 
in te luiden. 

Met een All-in arrangement van 
Cascara Rodizio kunt u 
ongelimiteerd Braziliaans genieten 
inclusief een ruime selectie drank. 
Regel de perfecte Kerstborrel met 
één telefoontje. 

Reserveer bij Cascara Rodizio via: 077-4677505 | info@cascararodizio.nl | www.cascararodizio.nl 

THINGS TO DO 

Limburgs uitje
Doe eerst een leuk uitje 

voor u Cascara bezoekt

www.limburgsuitje.nl

THINGS TO DO 

Brunchen
Iedere zondag bij 

onze buren

 

www.turfhoeve.nl

THINGS TO DO 

ALL-IN
ALL-IN genieten vanaf 

10 personen

www.cascararodizio.nl

+ 2475MIXED RODIZIO v.a.

+ 750DRANK P.P. PER UUR



Kerstbrunch
1e & 2e Kerstdag

U wordt ontvangen met een welkomstcocktail. Hierna kunt u genieten van een 
uitgebreide luxe Kerstbrunch. Sluit uw brunch feestelijk af met een heerlijk 
dessertbuffet.

inclusief een drankenbuffet waar u onbeperkt gebruik van kunt maken bestaande uit:   
koffie, thee, jus d’orange, appelsap, melk, multifruit, yoghurtdrank en chocomel 

Kerstbrunch € 38,50 | Kinderen 4 t/m 11 jaar € 18,50 | peuters 0 t/m 3 jaar gratis

Uitsluitend op reservering. Van 11.00 tot 14.00 uur.

Speciaal voor 
de kinderen  

frietbuffet met o.a. 
frikandellen, kroketten & 

knakworsten

Met 
live-cooking

De koks zullen à la minute 
verschillende items voor u 

bereiden.

Reserveer uw tafel bij de Turfhoeve via: 077-4677500 | info@turfhoeve.nl | www.turfhoeve.nl  

Thuis genieten
Brunchen met de warmte van thuis

Wilt u liever met uw gezin thuis genieten van een uitgebreide 
brunch? Ook dat is mogelijk via de webshop van de Turfhoeve. 

Wij bereiden een heerlijke complete brunch voor u. Van de crois-
sants tot de desserts, het zal allemaal aanwezig zijn. Het enige 
wat u nog hoeft doen is de oven aanzetten.  

Thuis brunch € 29,95 | Kinderen 4 t/m 11 jaar € 15,00 

Bestel via www.turfhoeve.nl
Uitsluitend afhalen op 24-12-2021 (12:00 uur - 15:00 uur)

Braziliaanse Kerstrodizio
Onbeperkt

genieten
Bij Cascara Rodizio kunt 

u ongelimiteerd genieten. 
Onze passadores zijn uw 

koks aan tafel. 

De gehele avond lopen de 
passadores met verschillende 
grote vleesspiezen direct uit 
de Churrassco grill door het 

restaurant. 

De verschillende vers gegaarde 
spiezen worden aan tafel 

gepresenteerd en indien ge-
wenst direct aan tafel 

afgesneden. 

In de Fresh market vindt u 
verschillende verse items om 

uw vlees naar wens te 
complimenteren. U stelt uw 
eigen salades samen, geniet 

van verschillende soepen, 
warme items en desserts na 

afloop 

+ Welkomstcocktail & Fresh market
U wordt ontvangen met een heerlijke welkomstcocktail. Daarna wordt u naar uw 
tafel gebracht door uw host. Deze zal een uitleg geven over Cascara Rodizio. 
Aansluitend kunt u genieten van de Fresh market waar u veel verschillende 
soorten salades kunt samenstellen. Tevens staan hier verschillende heerlijke 
lekkernijen. Ook is er de keuze om te beginnen met een heerlijke kop soep met 
ovenvers brood en gegrild stokbrood met kruidendip, pesto of tzatziki.

+ Braziliaanse Rodizio
Hierna is het tijd voor de Braziliaanse (Kerst)Rodizio. Onze passadores (koks) 
komen bij u aan tafel met tal van heerlijke vleessoorten. Tijdens de rodizio komen 
wij o.a. bij u aan tafel met: picanha, hertenbiefstuk, beenham en rib-eye.

Ondertussen kunt u blijven genieten van de Fresh market, deze is aangevuld met 
een aantal bijgerechten. Deze bijgerechten bestaan o.a. uit: Gegrilde 
groentenratatouille, diverse salades, geroosterde aardappels, rijst en niet te 
vergeten de Braziliaanse black beans.

+ Desserts
Desserts vindt u in de Fresh market. Hier wordt voor u een tal van zoete lekkernij-
en gepresenteerd met o.a. diverse soorten mousse, diverse soorten bavaroisge-
bak, donuts, eclairs, Panna cotta, crème brulee en verschillende ijssoorten.

Cascara Kerstdiner € 49,50 | Kinderen 8 - 11 € 23,50 | Kinderen 3 - 7 € 16,00
Binnenkomst tussen: 17.00 uur en 18.00 uur

Reserveer bij Cascara Rodizio via: 077-4677505 | info@cascararodizio.nl | www.cascararodizio.nl 

Uitsluitend op reservering

Kerstdiner
1e Kerstdag

U wordt ontvangen met een welkomstcocktail en een amuse. Aansluitend kunt u heer-
lijk genieten van een zeer uitgebreid luxe kerstdinerbuffet met o.a. verschillende kleine 
voorgerechten en een ruime keuze aan soepen en ovenvers stokbrood met huisge-
maakte tapenade en pesto. Rond 18.30 uur openen onze chefs het warme buffet waar 
u rustig van kunt genieten. Later op de avond openen de chefs een luxe kerstdessert 
buffet met een fonkelend vuurwerk. 

Kerstdiner € 47,50 | Kinderen 4 t/m 11 jaar € 18,50 | peuters 0 t/m 3 jaar gratis

Uitsluitend op reservering. Aanvang tussen 17.00 en 17.30 


