
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geachte gast, 
 

Met genoegen doen wij u hierbij ons Kerstmenu 2018 toekomen. Ook dit jaar heeft ons team 

hun uiterste best gedaan om voor u een feestelijk kerstmenu samen te stellen, zodat uw Kerst 

gegarandeerd zal slagen. 
 

Kerstbrunch. Op eerste en tweede Kerstdag kunt u reserveren voor een luxe Kerstbrunch, 

geserveerd in het café - serre. Deze brunch start om 11.30uur tot 15.00uur. De kosten voor de 

brunch zijn € 31,50 en voor kinderen van 4 t/m 12 jaar € 15,75. 

 

Eerste Kerstdag kunt u reserveren 's middags om 13.00 uur. 

De aanvang van het diner 's avonds is 19.00 uur. Wij serveren deze dag uitsluitend het 

Kerstmenu. 
 

Tweede Kerstdag kunt u reserveren vanaf 12.00 uur  tot 14.00 uur voor de lunch en vanaf 

17.30 uur voor het diner. U kunt zowel kiezen voor het Kerstmenu welk wij dan alleen per hele 

tafel serveren of u kiest voor het a la carte keuzemenu van 3 of 4 gangen. Kiest u voor het 

Kerstmenu, dan verzoeken wij u de bestelling op het reserveringsformulier aan te geven. 
 

De prijs van het volledige menu bedraagt € 61,50 en zonder tussengerecht * € 50,00. 

De prijs van het kindermenu bedraagt € 22,50. 
 

Indien u aan een Kerstarrangement wilt deelnemen, verzoeken wij u vooral tijdig te 

reserveren. Het onderste gedeelte van deze brief zouden wij graag uiterlijk 10 december in 

ons bezit willen hebben. Weet u al eerder dat u zeker komt maar nog niet wat u wilt eten, 

reserveer dan telefonisch om teleurstelling te voorkomen.  

Vol is vol. 
 

 

**************************************************************************************************************************** 
        

naam        :_______________________________ woonpl.:_____________________________________ 

adres         :_______________________________ telefoon:_____________________________________ 

postcode :____________________________ ___ e-mail   :_____________________________________ 

 

Voorkeur voor ruimte: restaurant / café – serre  (alle tafels worden hetzelfde gedekt) 

 

_____ Kerstdag       _____ uur      _____ volwassenen  _____ kinderen (graag voornaam en 

leeftijd vermelden voor een kerstattentie!) 
 

 

 

_____ zeewolf/paling          _____ Kerstbrunch 

_____ duo hert              _____Keuzemenu (alleen 2e kerstdag) 

 

_____ wildzwijn* 

 

_____ eend 

_____ kalf 

           Datum:_________________2018 

 

_____ kindermenu       Handtekening, 

 

_____ vegetarisch menu 
 



 

 

Kerstmenu 2018 
 
 

Terrine van zeewolf en gerookte paling 

Krokant tunnbrøt  | crème  van doperwt en olijfolie| schuim van 

komkommer |tartaar van komkommer | krokante kappertjes 

Of 

Duo van  hert 

Gerookte herten ham | paté van hert  | 4 bereidingen van wortel 

|krokant van sesam 
 

-O-O-O- 
 

Bouillon van fazant 

Geserveerd met knolselder en rollade van eendenlever 
 

-O-O-O- 
 

Wildzwijn* 

Zacht gegaarde zwijnsnek | crème van geroosterde uien | groene 

kruiden olie | jus van wildzwijn | crumble van pompoenpitten 

aardappel en peterselie 
 

-O-O-O- 
 

sorbet van bloedsinaasappel 
 

-O-O-O- 
 

Eendenborst 

Eendenborst gerookt en gepekeld | rode biet | crème van pastinaak 

| saus van bramen en whisky |krokante truffel aardappel 
 

Of 
 

Kalfshaas 

Medaillon van kalfshaas | geserveerd met een saus van rode wijn en 

bospaddenstoelen | kroketje van kalfszwezerik | crème van gerookte 

zoete aardappel 
 

-O-O-O- 
 

Kerstdessert met als thema witte chocolade en mango. 

Parfait van witte chocolade | mousse van mango | compote van 

mango en rode peper Merengue | hangop 
 

 

 

 

Kinder-Kerstmenu: 
 

Fruitige salade met meloen, gerookte kip en frambozendressing 

Gebonden pompoensoepje met bosui en pijnboompitjes 

Keuze uit vispotje van diverse soorten vis, aardappelkroketjes en bospeen  

Of varkenshaas aan een spies met een fruitige roomsaus 

Kinderkerstdessert 



 

Kerstbrunch 2018 
 

We beginnen met een pompoensoep met uitgebakken spekjes en bosui 

 

Diverse brood soorten en beleg 

- croissants 

- krentenbollen 

- kerstbrood 

- suikerbrood 

- bruin en wit brood 

 

Boters en tapenade’s 

      -    kruidenboter | roomboter | olijventappenade | tomatentappenade 

 

Beleg  

- diverse marmelades  

- zoet beleg; hagelslag | pindakaas | chocoladepasta 

- diverse vleeswaren  ham | gerookteham | worst | kaas | komijnkaas 

- huisgerookte zalm met kappertjes en rode ui 

- kaasplank met internationale kazen | vijgen compote | noten |druiven 

 

Mini clubsandwich in diverse smaken 

- gerookte kip | bacon | selderij 

- gerookte zalm | basilicumcrème 

- tonijncrème | kalfsrosbief | kappertjes en zontomaat 

 

Wraps 

- Carpaccio | truffelcrème | rucola |pitjes 

- Kipkerry | selderij | ijsbergsla | ananas 

- Roomkaas | pitjes | rucola | zongedroogde tomaat | salade 

 

Diverse salades ook om te smeren 

- eiersalade  

- kipkerrie salade 

- zalmsalade 

- vers fruitsalade 

- komkommersalade 

- wittekoolsalade 

- garnalensalade 

 

Warm  

- uitgebakken spek 

- roerei 

- pasteitje met kipragout met champignons  

- gehaktballetjes in tomatensaus 

- stoof van verschillende soorten vis, met scampi en fijne groenten 

 

Zoet 

- mini tiramisu in glaasjes  

- kleine bavaroise gâteaux de reduction 

- slagroomsoesjes 

- ijs met warme kersen en warme chocoladesaus 

- apfelstrudel met vanillesaus 

- vers fruitsalade 

 

Koffie en thee en sappen zijn bij de prijs inbegrepen 

 

Wij wensen u alvast fijne feestdagen. 


