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3 gangen menu: € 35,50
Soep, hoofdgerecht,  

nagerecht 

3 gangen menu: € 39,50
Voorgerecht, hoofdgerecht,  

nagerecht

4 gangen menu: € 44,50
Voorgerecht, soep, hoofdgerecht, 

nagerecht 

*producten met meerprijs zie kaart.

Kerstmenu 2022
Voorgerechten 

Rundercarpaccio
Carpaccio van runderhaas met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, komkommer, 

pijnboompitten en zongedroogde tomaatjes

Lauw warme brie 
Met honing-tijm, walnoten, pijnboompitten, komkommer, zongedroogde tomaatjes  

en salade

Geitenkaas 
Geitenkaaskroketjes met spekjes, komkommer, geitenkaas crumble, walnoten, rode ui, 

pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes en een appelstroop dressing

Vispalet
Met Noorse garnalen, gerookte makreel, zalmcarpaccio en scampi, bieslooksaus en 

limoendressing

Tussengerechten 
Tomatensoep 

Romige tomaat-basilicumsoep met gehakt en lenteui

Uiensoep
Uiensoep met kaasbeschuit en kruidenboter

Bospaddenstoelen truffelsoep 
Met garnituur van paddenstoelen en lente ui                    

Hoofdgerechten vlees
(Alle hoofdgerechten met rode kool)

Varkensoester
Geserveerd met champignonsaus, warme groenten, stoofpeer, aardappelkroketten  

en frites

Kogelbiefstuk 
 Geserveerd met pepersaus, warme groenten, stoofpeer, aardappelkroketten en frites

Bavette van Hereford 
Geserveerd met rode portsaus, warme groenten, stoofpeer, aardappelkroketten  

en frites

Hertenbiefstuk*
Geserveerd met rode portsaus, rode kool, stoofpeer, gebakken paddenstoelen, 

aardappelkroketten en frites
* meerprijs van € 5,00

Hoofdgerechten Vis
(Alle hoofdgerechten met spitskool)

Gebakken scampi
 Met licht pikante knoflooksaus, warme groentes,  citroen, aardappelkroketten  

en frites 

Zalmfilet 
 Met een dille limoen saus, warme groentes, citroen, aardappelkroketten en frites

Zwarte heilbotfilet
 Met een saffraansaus, warme groentes, citroen, aardappelkroketten en frites

Hoofdgerechten vegetarisch 
Wokschotel

Gebakken rijst, roerbakgroenten, cashewnoten, terriyaki en sesamsaus en  
2 groente loempia’s

Vegetarische salade
Met komkommer, tomaat, radijs, rode ui, ei, bietjes, paprika, druiven  

en paddenstoelkroketjes

Desserts 
Grand kerst dessert 

Speciale koffie / thee
Keuze uit een van onze speciale koffies of thee 

Kerstmenu voor de kinderen 
(tot 12 jaar): € 14,50

Soep
Klein tomatensoepje met garnituur van tomatenblokjes 

en pestoroom

Hoofdgerecht 
Frietjes met mayonaise, appelmoes en keuze uit een van 

onderstaande snacks
Frikadel, kroket, kleine schnitzel  of kipnuggets  

Dessert 
Kinder ijscoupe 

Bol vanille ijs, bol aardbeienijs, slagroom en discodip  


