
 

 

 

 

Kerst 
2022: 
 

 

Gezellig samen tafelen en genieten van onze heerlijcke 

gerechten 

 
Viert u de kerst liever thuis met uw gezin of familie daar hebben wij 

ook zeker mogelijkheden voor. 

 

We hebben handige en complete buffetten, maar kiest u liever alle 

gangen zelf? Stel dan zelf uw diner samen of u kiest losse gerechten. U 

kunt deze thuis zelf opwarmen.  

 

U kunt de gerechten afhalen op 25(1e kerstdag) en 26(2e kerstdag 

december. 

 

Afhaaltijden:   25 dec  26 dec 

Buffetten     12.00-13.00 12.00 – 13.00  

Diner zelf opwarmen  13.00-14.00 12.00 – 13.00  

 

 

 



 

 

 

Kerstbuffet Santa 

(vanaf 6 personen) 

 

Koud buffet: 

 Vleessalade opgemaakt met eigen gerookte 

buikspek, rauwe ham met meloen, ham met 

asperge, gerookte kipfilet en salami met augurk 

opgemaakt met een gevuld ei en vers fruit 

 Vissalade opgemaakt met gamba, gerookte zalm, 

roze garnalen en makreel 

 Pastasalade  

 Carpaccio  

 

Warm buffet: 

 Kipsaté 

 Oer hammetje (eisbein) 

 Varkens rollade met port saus 

 Aardappel gratin met groenten 

 Nasi 

 Ratatouille 

(bovenstaande gerechten dienen zelf opgewarmd te worden) 

 

Prijs p.p. € 32,95 

Extra stokbrood € 3,50 

( per 4 personen krijgt u 1 stokbrood met kruidenboter en aioli) 



 

 

 

Kerstbuffet Rudolph 

(vanaf 6 personen) 
 

Koud buffet: 

 Vleessalade opgemaakt met eigen gerookte 

buikspek, rauwe ham met meloen, ham met 

asperge, gerookte kipfilet en salami met augurk 

opgemaakt met een gevuld ei en vers fruit 

 Vissalade opgemaakt met gamba, gerookte zalm, 

roze garnalen en makreel 

 Pastasalade  

 Carpaccio  

 

Warm buffet: 

 Beef rendang 

 Varkenshaas met champignonsaus 

 Gamba’s met groenten en knoflooksaus 

 Gele rijst 

 Aardappel truffel gratin 

 Ratatouille 

(bovenstaande gerechten dienen zelf opgewarmd te worden) 

 

Prijs p.p. € 37,95 

Extra stokbrood € 3,50 

( per 4 personen krijgt u 1 stokbrood met kruidenboter en aioli) 



 

 

 

3 - of 4 gangen diner koud afhalen en thuis opwarmen (ook los te 

bestellen) 

 

Carpaccio van rund (11,95) 

pijnboompit – Parmezaan – rucola – spek 

of 

Huis gerookte zalm (12,95) 

wasabi mayonaise – wakame salade -  mesclun 

 

~ 

 

Bospaddenstoelensoep (6) 

shiitake – kastanje champignon – room - peterselie 

of 

Tomaten soep  (5) 

pomodori – bieslook – balletjes 

 

~ 

 

Mystery of the forest (23,25) 

hutspot – stoofpeer – wildstoof – peperkoek 

of 

Heksenpot (21,95) 

Varkenshaas – biefstuk – kip – groenten – Oriëntal - 

aardappelgarnituur 

of 

Gewokte gamba’s (23,95) 

Gepelde gamba’s – grove knoflook – tagliatelle – fijne groente 

 

~ 

 

Monchou (5,50) 

Roomkaas – Bastogne – kersen – limoen 

of 

Choco mousse (5,50) 

Chocolade – mousse  

 

De gerechten zijn los te bestellen. Vegetarische gerechten op aanvraag. 



 

 

 

Bestelformulier buffetten: 

 

Aantal personen Buffet 

 Buffet Santa 

 Buffet Rudolph 

Aantal stuks Brood 

 Stokbrood 

 

Opmerkingen: 

 

Ophaal moment: 

 25 dec 

 

Gegevens: 

Naam  

Telefoonnummer  

E-mail adres  

Adres  

 

 

 26 dec 



 

 

 

Bestelformulier gerechten: 
Aantal Gerecht 

 Carpaccio 

 Huis gerookte zalm 

 Bospaddenstoelensoep 

 Tomatensoep 

 Mystery of the forest 

 Heksenpot 

 Gewokte Gamba’s 

 Monchou 

 Choco mousse 

 Stokbrood 

 

Opmerkingen:  

 

Ophaal moment: 

 25 dec 

Gegevens: 

Naam  

Telefoonnummer  

E-mail adres  

Adres  

 

 26 dec 


