
Kerstfolder
2021

Prijs per plank:  €30,00
aantal:

Mediteraanse Borrelplank
 (voor 4 personen)

• Franse kaasjes en manchego
• Walnoten, olijven en feta
• Vijgenbrood en jam
• Parmaham, fuet en salami
• Tomaat, mozzarella, basilicum spiesje
• Quiche prei, champignons en spek
• Bruchetta tomatensalsa en balsamico
• Gerookte zalm honing-mosterdsaus, kappertjes en dille
• Zongedroogde tomaten en rozemarijn.
• Scheurbrood en dipstokjes met kruidenboter, tapenade en 

aioli



Kerstbuffet A
Hoofdgerecht:

• Boeuf bourguignon - een heerlijke Franse stoofschotel vol van smaak.
• Zalmmootje in hollandaisesaus - een ware klassieker. 
• Kiprollade in truffeljus - sappige gebraden kiprollade.
• Rosevalaardappeltjes - uit de oven met thijm en knoflook.
• Tagliatelle verde in roomsaus.
• Stoofpeertjes in rodewijnsiroop. 

        Prijs p.p. €18,00  aantal:

 Kerstbuffet B
Hoofdgerecht:

• Pangasius zalmrolletjes in spinaziesaus
• Varkenshaasmedaillons in paddenstoelen-truffeljus
• Hertengoulash
• Aardappelmouseline met mosterd
• Pomme duchesses
• Groene asperges

        Prijs p.p. €18,00  aantal:

Kerstbrunch
Bestaande uit:

• Kerststol met spijs
• Midi broodjes “diverse mix van bruin en wit”
• Luxe vleeswaren en kaassoorten
• Botertjes en zoetwaren
• Gerookte zalm
• Eiersalade, kruidenroomkaas en filet american
• Soep naar keuze: mosterdroom, truffel of champignon soep
• Omelet met spek

        Prijs p.p. €16,50 aantal:



Voorgerechten
Voorgerechten (schaaltje 10 cm)

• Carpaccio van ossenhaas met Parmezaanse kaas, 
truffelmayonaise en pijnboompitjes ........................................................€4,00

• Vitello tonato “kalfsvlees met tonijnmayonaise en kappertjes”..................€4,00
• Salade caprese “mozzarella, tomaat en pestodressing” ............................€4,00
• Gerookte zalm met honing-mosterddressing en dille ................................€4,00
• Serranoham met meloen .........................................................................€4,00
• Bietencarpaccio met balsamicodressing, geitenkaas, spinazie en walnoot €4,00

Soepen (per liter)
• Tomaten-cremesoep ............. €6,50
• Truffel veloute ...................... €6,50
• Champignonsoep ................. €6,50
• Mosterdroomsoep ................ €6,50
• Pompoensoep ...................... €6,50
• Courgettesoep ..................... €6,50

Desserts
In disposable glaasjes geserveerd:

• Cheesecake met witte chocolade, roodfruitcoulis en slagroom .................€3,75
• Vanille-kaneel bavarois met crunch van speculaas en slagroom ................€3,75
• Brownie bavarois met stoofpeer en muntslagroom ...................................€3,75



Naam: ______________________________________________________________________________  

Adres: ______________________________________________________________________________

Telefoon: ___________________________________________________________________________

Datum: _____________________________________________________________________________

Bestellen t/m zondag 19 december. Afhalen op 24 / 25 / 26 december in tijdvakken i.v.m. covid-19.

Groepen tot 20 personen koud afhalen, inclusief shaving dishes.
Boven de 20 personen optie tot bezorgen voor zover mogelijk op de gewenste tijd.

Luxe Kerstsalades 4-6 personen € 28,75
Huzarensalade aantal:
Kipsalade aantal:
Russisch-eisalade aantal:
Hamsalade aantal:

Luxe Vissalade 4-6 personen € 35,00
Zalmsalade aantal:

Salades

Vegetarisch 4-6 personen € 24,50
Aardappelsalade aantal:
Pastasalade aantal:


