
 
 

Kerstmenu 2022 

∞ Voorgerecht ∞ 
Het voorgerecht bestaat uit verschillende kleine voorgerechtjes die zijn samengevoegd 

op een plateau. U hoeft hier geen keuze in te maken. Iedereen kan genieten van de 
volgende gerechtjes:   

- Diverse broodsoorten met huisgemaakte kruidencrème en tapenade  

- Tartaar van gerookte zalm met gestoomde gamba en  truffelmayonaise  

- Gerookte kipcocktail met mandarijn op een bedje van little gem en 
gekarameliseerde noten 

- Couscous salade met parmaham, mozzarella en gekonfijte uiencompote  

- Dungesneden rundermuis (carpaccio) met basilicummayonaise, geroosterde 
pitjes, ui, gedroogde tomaat en gerijpte kaas   

 

∞ Hoofdgerecht ∞ 
De hoofdgerechten worden warm bezorgd op locatie op een vooraf 
afgesproken tijd en datum. U hoeft hier zelf niets meer aan te doen.  

Warm:  

- Malse gegaarde kipstukjes in een roomsaus met een vleugje kerrie   

- Stoofpotje van mals rundersukade in een wildsaus met gebakken champignons 

en groenten  

- Gebakken zalm in een tuinkruidenroomsaus 

  

- Gratin van aardappel met een saus van bieslook gegratineerd met kaas  

- Bourgondische gebakken aardappelstukjes met tijm en rozemarijn  

- Gewokte warme groenten  

 Koud: 

- Diverse rauwkosten met een frisse dressing  

- Rode koolsalade met appel en rozijnen 

∞ Dessert du chef ∞ 
Een heerlijke verrassing van de chef geserveerd in een 

glaasje. 
Het dessert kunt u in de koelkast bewaren. Wanneer u zin 
heeft in het dessert, dan kunt u deze direct vanuit de 
koelkast serveren. We gaan uit van 1 dessert per persoon.  

Servies en bestek wordt erbij geleverd. Ook doen wij de 

afwas voor u. 
Mocht u een allergie of bepaalde wensen hebben, dan 
vernemen wij dit graag. 
U hoeft geen keuze te maken in dit menu. Alles wat op dit 
menu staat ontvangt u ook. Graag reserveren via mail of 

telefonisch. 
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Kids Kerstmenu 

Voorgerecht 

- Diverse broodsoorten met 

huisgemaakte kruidencrème 
- Wraps met sla, tomaat, 
komkommer en kipfilet  
- Spiesje met kleine poffertjes 
en fruit  

- Stukjes meloen met ham en 
komkommer  
- Koude pastasalade met een 
kipspiesje en tomatensaus 

Hoofdgerecht en dessert zijn 
hetzelfde als voor de 

volwassenen. 
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