
HOOFDGERECHTEN

Varkenshaas ‘Noëlle’

Medaillons van varkenshaas, het mooiste deel van een 

varken, begeleid door een bospaddenstoelensaus met 

verse peterselie

Meat Love

Biefstuk van ‘t koetje met jus

Warme Kerstavond

Luxe varkensschnitzel, geserveerd met minikrieltjes, ui, 

spekjes, paprika en sjalottensaus

Santa’s Steak

Spies van biefstuk, kipfilet, varkenshaas met  

stroganoffsaus

HO HO HO Hertenbiefstukjes

Twee hertenbiefstukjes, geserveerd met wildsaus, 

bospaddenstoelen en spruitjesstampot

Zalm met Noedels

Wokgroenten, oosterse saus, sesam en noedels

Kipfilet 3784 

Gemarineerde kipfilet omwikkeld met katenspek, geser-

veerd met tomatencoulis

VEGETARISCHE
HOOFDGERECHTEN

Groentespies

Met courgette, ui, roomsaus, paprika, bloemkool in 

beslag, op een bedje van couscous

Witte Pasta

Spinazie a la crème en truffel bestrooit met parmezaanse 

kaas

WARME VOORGERECHTEN

Rudolfs Kerstpalet 

Gebakken mini champignons met ui, paprika, spekjes 

en warme knoflooksaus, geserveerd met desemtoast 

Jingle Bells

Gefrituurde gamba’s met chilisaus, rundvleespasteitje

en gerookte ribeye

Verse Tuingroenten

Vers getrokken groentebouillon

Puur Kerst Tomaat

Luxe huisgemaakte tomatensoep met een vleugje room

KOUDE VOORGERECHTEN

Kerst-toppertje 

Dun gesneden Ossenhaas op een bedje van diverse 

soorten sla met truffelsaus, Parmezaanse kaas en geroos-

terde pijnboompitjes. Gecombineerd met ambachtelijk 

gerookte Noorse zalm en Hollandse garnalen

Vitello Tonato 

Rosé gebakken kalfslende met diverse soorten sla, 

tonijnmayonaise en kappertjes

Winter Wonderland

Flinterdun gesneden parmaham met frisse Galia meloen

VEGETARISCHE 
VOORGERECHTEN

Trio Vega

Broccolisoep, mini kaas rolletje van silo deeg en een 

waldorfsalade. Aanbevolen door de kerstman

Geitenkaas uit de Oven

Heerlijke frisse salade met warme geitenkaas uit de 

oven, honing, geroosterde walnoten cherrytomaatjes en 

augurk

Meloen Cocktail

Cocktail van frisse Galia meloen met port dressing

KINDER KERSTMENU

Voorgerecht

Kinder tomatensoep

Hoofdgerecht

Frikandel, kroket, kipnuggets, kaassoufflé of een 

hamburgertje. Geserveerd met frietjes, een  

zakje mayonaise en appelmoes

Nagerecht

Kinder sneeuwpop ijsje

De kinderen ontvangen een kerstcadeautje!

NAGERECHTEN

December Droom

Vers gedraaid slagroomijs met warme kersen  

Santa’s Bastogne Dessert  

Bastognekoek met romige MonChou, slagroom en een 

coulis van rode bessen

Dame Blanche de Luxe

Vers gedraaid slagroomijs, overgoten met chocoladesaus 

en slagroom

Smeltende Bol

Een smeltende bol van Vanille Ijs met karamelsaus met 

tiramisu ijs en slagroom

Choco Duo 

Warm chocoladetaartje met slagroom en ijs

Luxe Kerst Koffie

Koffie met een keur aan zoete kerstlekkernijen

Irish Coffee

Koffie met Whiskey, bruine suiker en slagroom

KOSTEN KERSTARRANGEMENT

Ook voor mensen met een Glutenvrij dieet       of enig 

ander dieet bieden wij uitstekende mogelijkheden. 

Vraag er gerust naar en wij informeren u

Alle warme en koude voorgerechten (met 

uitzondering van de soepen) worden geserveerd  

met toast en roomboter.

KERSTKAART




