
 

  

Kerstmenu 
De gezelligste dagen van het jaar breken weer aan, maar ook de meest stressvolle dagen. 

Om het u  wat gemakkelijker te maken deze kerst hebben wij een compleet kerstmenu samengesteld. 

Veel leesplezier! 

Vraag naar de actuele prijzen van onze voor en hoofdgerechten bij een van onze medewerksters. 

Tip: Wij rekenen ongeveer 200gram vlees per persoon, 200gram groente en 200gram aardappels.  

 Voorgerechten; 
….. 890ml Bospaddenstoelensoep met truffel 

….. 890ml Erwtensoep vers bereid, naar grootmoeders recept. 
….. 890ml Parijse Uiensoep (gratineer thuis lekker af met kaas) 

….. x Gevulde portobello met geitenkaas, walnoten en spek 

….. x Gevulde portobello met paddenstoelen en tuinkruiden 

….. x Gevulde portobello met mozzarella, tomaat en peper marinade.  

Hoofdgerechten; 
….. gram Verse Boeuf Bourgignon 
Malse stukjes rundvlees gestoofd in rode wijnsaus. Rijk gevuld met prei, ui, champignons en zilverui 

….. gram Ambachtelijke Kippenragout 
Malse stukjes kippendijfilet gesmoord met paddenstoelen in een roux van boter en bloem 

….. stuks Gebraden Smikkelkip (650g) 

Langzaam gegaard kiphammetje in een honingmosterd saus. Topper! 

…… gram Hazenpeper 

Langzaam gegaard hazenvlees met spekjes, zilverui en groente. 

Tover de kerst op tafel met dit heerlijke wildgerecht! 

 

Bijgerechten; IJstaarten/ Nagerechten; 

….. gram l Groene wintergroente met tuinkruiden ….. stuks l Monchou dessert €2,95 

….. gram l Verse rode kool met appel ….. stuks l Vanillemousse €1,99 

….. gram l Gegaarde spruitjes met spekjes en ui ….. stuks l Chocolade mousse €1,99 

….. stuks l Haricot verts met katenspek ….. stuks l Slagyoghurt met roodfruit €2,95 

….. stuks l Aardappelgratin rolletjes ….. stuks l Bastognemousse €1,99 

….. gram l Truffel aardappelgratin ….. stuks l Slagyoghurt met mandarijn €2,95 

….. gram l 4- groente aardappelgratin ….. stuks l Kwark aardbei/perzik/vanille/bosvrucht 

….. gram l Naturel aardappelgratin ….. stuks l Omelette Siberienne** €3,95 

….. gram l Raclette aardappelgratin ….. stuks l Raspberry DeLuxe*  €3,95 

…..     cc l Verse stoofappelpartjes in kaneel ….. stuks l Creme Brulee* €5,95 

…..     cc l Ambachtelijke stoofperenpartjes ….. stuks l Strawberry Cheesecake** €3,95 

…..     cc l Verse Appelmoes ….. stuks l Bastogne Caramel** €3,95 

…..     cc l Heerlijke Tutti Frutti ….. stuks l Spekkoek pandan / original 

 ….. stuks l Kaneel Bombe** €24,95 

                            Bij de stoofperen, stoofappels, tutti frutti & appelmoes heeft ….. stuks l  Klassieke Bombe ** €19,95 

                         u de keuze uit een klein bakje, middel bakje of grote bak.               ….. stuks l Nougatine Longeur** €24,95 

                            Dit kun je aangeven met 350cc – 500cc of 1000cc 

  
* Deze producten worden bevroren verkocht en kunt u thuis 1 dag van tevoren ontdooien voor een heerlijke verse bavarois 

** Deze ijstaarten worden bevroren verkocht en dienen ook bevroren gegeten te worden! 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….. stuks l Carpacciowrap met truffel l €1,65    p/s ….. stuks l Huzaren Standaard  l €7,95pp 

….. stuks l Gevulde tomaat met tonijn l €1,50   p/s ….. stuks l Huzaren DeLuxe  l €9,95 pp 

….. stuks l Kip – Mascarpone wrap            l €1,50   p/s  ….. stuks l Groente Gourmet l €4,95 pp 
                         ….. stuks l Caprese spiesje pesto           l  €1,25  p/s          aardappel – paprika – champignon – ui - komkommer 

….. stuks l Gevuld eitje  l €1,25 p/s          tomaat – rauwkost – gemarineerde aardappel. 

….. stuks l Gevulde komkommer  l €1,25 p/s    ….. stuks l Rauwkost Schotel l €2,95 pp  
    +/- 200g rauwkost per persoon  
                                                                     Waldorfsalade – Rundvleessalade – Verssalade – Broccoli -  
                 Fitnessalade – Aardappelsalade – Vers Fruit  

 

  

Tapasplanken 

 

            …..  personen l Tapasplank DeLuxe  l €12,50  per persoon 

  *zie in de folder of op de website waarmee deze heerlijke planken gevuld zijn. 

 

               De tapasplanken gaan vanaf 6 personen tot 16 personen.  

 We hebben de planken in verschillende maten beperkt beschikbaar dus op = op! 
 

 

              

      
 
 
 
Warme hapjes 

 
             10  stuks l mini worstenbroodjes            l €12,95 p/10 

                  ….. stuks l worstenbroodjes naturel             l €1,55  p/s 

….. stuks l Geitenkaasquiche l €9,95  p/s 

….. stuks l Prei quiche groot l €8,95  p/s 

….. stuks l Bospaddenstoelen quiche l €9,95  p/s 

               met truffel. 

 
 
 
Verse kruiden; Paddenstoelen; 

 

… x Salie … x Tuinkers ……. x Champignons doos 

… x Basilicum … x Oregano ……. x Kastanjechampignons doos 

… x Peterselie glad … x Italiaanse Mix …. gram Shii-Take 

… x Peterselie krul … x Koriander …..gram Chantarelle 

… x Selderij … x Kervel …..stuks Portabella 

… x Dille … x Munt …..stuks Paddenstoelenmix 

… x Bieslook … x Rozemarijn …. Stuks  Gedroogd eekhoorntjesbrood   

Kerstbestellijst 

Koude hapjes Schotels; 
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Naam ………………………………………. 

Afhaaldatum ………………………………………. 

Telefoonnummer ………………………………………. 

Bestelnummer ………………………………………. 
(door ons in te vullen) 

 
 
 

OPMERKINGEN: 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
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Kerstbestellijst 
Gelieve deze lijst VOOR 22-12 in te leveren. 


