
Gezellig thuis genieten tijdens de kerstdagen, 
maar geen behoefte aan uren lang in de keuken staan? 

Kies dan voor onze kerst afhaal mogelijkheden.

De afhaalgerechten zijn al te bestellen vanaf 2 personen. 

Op 24 december kunt u tussen 14.00 uur en 17.00 uur de gerechten bij ons afhalen. 

Alle gerechten zijn zo bereid dat u het alleen maar hoeft op te warmen.

U kunt uw bestelling tot uiterlijk 21 december doorgeven.

Kerst 
afhaal mogelijkheden 

HOOFDGERECHT  5 19,50 pp

Keuze uit menu A, B, of C. Per 2 personen, 
1 menu keuze

Keus uit begeleidend garnituur 1 of 2
Het hoofdgerecht wordt koud afgehaald, 
met uitgebreide uitleg voor de bereiding.

A. Reestoofpotje | Kruiden varken procureur in 
rode wijn saus | Hoenderfilet uit de houtskooloven 
met gebakken champignons

B. Hazenpeper | Varkenshaas medaillons | Runder
sukade in jus | pepersaus | champignonroomsaus

C. Witvis filet met kruidenolie | kalfsmedaillons | 
ree stoofpotje | garnalensaus | mosterdsaus

1.  Aardappel gratin | groente rolletje | rode kool |
     stoofpeertje | rabarber compote

2.  Kruiden krieltjes | groente rolletje 
     groente mix | tuttifrutti | rabarber compote

VLEES PLATEAU   5 8,50 pp
Ambachtelijke rijk gevulde rundvlees 
salade aangekleed met onder andere 
gevulde eitjes, ham rolletje, paté, rosbief, 
achterham, kalfsrollade, nagelholt, rauwkost 
en rijpe meloen. Geserveerd met bierbostelbrood

VIS PLATEAU   5 10,50 pp
Royale vis salade aangekleed met onder 
andere gerookte zalm, haring, makreel, 
garnalen, een terrine van vis, forel filet, 
gevulde eitjes, rauwkost en rijpe meloen

Geserveerd met bierbostelbrood

FEESTELIJKE PROEVERIJ 5 12,50 pp
VAN VOORGERECHTEN  
Bestaande uit:

•  Gevulde sweet pepper spiesjes en 

    gemarineerde olijven en meloen

•  Kalfslende rolletje met tonijn crème 

•  Eenden mousse met macaron 

•  Canapé met ossenworst en aroma ui

•  Sandwiches met carpaccio

•  Gemarineerde zalm en gemarineerde garnalen

•  Salade met gerookte kip

•  Diverse ambachtelijke vleeswaren

           5 35,- pp

•  Feestelijke proeverij 
•  Hoofdgerecht A, B, of C 

•  Grand dessert

GRAND DESSERT   5 7,50 pp

Bestaande uit:

•  Panna cotta met bosbes

•  Hangop met rood fruit

•  Chocolade mousse

•  Vers fruit salade

•  Bonbons en mini taartje

3 gangen menu


