
Kerstmis Gezellig thuis vieren!

De gerechten zijn helemaal door ons
voorbereid, en staan binnen 10 minuten op
tafel. U kunt kiezen uit een heerlijk
tapasbuffet of een luxe 4 gangenmenu,
waarvan de gerechten ook los te bestellen
zijn, zo is er voor ieder wat wils. Geen
boodschappen of stress in de keuken.
Alleen onbezorgd met elkaar genieten!

Met onze Kerst gerechten heeft u in
een handomdraai een heerlijk menu op
tafel staan



4 gangen keuzemenu

Koude gerechten 
 - Gepocheerde en gerookte zalm, garnalen, gemarineerde tomaat,
zeekraal, wakamé, whiskeysaus en limoen/koriander dressing
- Salade gegrilde kipfilet met avocado en mango, pijnboompitten en
vijgenchutney
- Geitenkaas, appel/peer chutney, notensla, spekjes, honing dressing,
walnoten
en geroosterde hazelnoten (ook vegetarisch te bestellen)

Soepje
- Runderbouillon met paddenstoelen en kervel 
- Pomodori soep met mascarpone en basilicum (vegetarisch)



4 gangen keuzemenu
Warme gerechten
- Varkenshaas medaillons met pepersaus
- Trio van vis (kabeljauw, zalm, gamba’s) met kreeftensaus
- Parelhoenfilet met dragonsaus
- Gevulde portobello met brie en spinazie (vegetarisch) 
- knolselderijpuree, Roseval aardappeltjes, geglaceerde regenboogworteltjes
en Mediterrane groenten.

Dessert
- Chocolademousse, karamelzeezout en witte chocolade krullen
- Cheesecake met rood fruit en schuimstaafjes
- Tarte tatin met vanillemousse en vanillesaus

€35,-pp



Tapasmenu
Tapas menu/buffet (vanaf 4 personen);
 
- Wrapje met gerookte kip en bieslookroomkaas
- Spiesje Mozzarella -pesto en tomaatjes
- Half gevuld eitje met krokantje van pancetta
- Gevulde peppadew en olijven
- Zalmbonbon gevuld met forel mousse, 
  kruidenmayonaise, zeekraal en wakame
- Gegrilde kipspiesjes met paprika salsa
- Miniglaasje met garnaaltjes, avocado en limoen/
- Koriander mayonaise
- Vitello Tonato (kalfsmuis met tonijn mayonaise en
  kappertjes)
- Proeverij van hammetjes 
- Gegrilde groenten met olijfolie en zeezout
- Pastasalade met paprika, rode ui en basilicum

- Gamba’s in knoflookolie
- Pikante kip
- Spaanse balletjes in 
tomatensaus
- Patatas brava’s
- Paella

- Brood
- Aioli en pesto

€27,50pp



Tapasmenu                              €27,50 pp
4 gangen keuzemenu                   €35,00 pp

Prijzen per gerecht
Voorgerecht                            €8,50 pp
Soep                                     €4,00 pp
Hoofdgerecht                           €16,50 pp
Dessert                                  €6,00 pp

Prijslijst


