
Kerstbrunch 2021

Voorgerechtenbuffet
Cocktail Noorse garnalen • Quiche Loraine • Runder carpaccio met 

truffelcréme op schaal • Vitello tonato op schaal met zoetzure groenten 
• Zalm “Bellevue” • Pastasalade met tonijn • Salade caprese • Parma ham met 

meloen • Huzarensalade • Tomaten/komkommersalade • Rauwkostsalade 
• Diverse broodsoorten en boter 

Soep
Licht gebonden tomatensoep of paddenstoelensoep

Hoofdgerechtenbuffet
Scampi met roerbakken groenten en curry • Gebakken zalm met champignons, 
ui, paprika, tomaat en oregano • Varkensbout aan het stuk met mosterdsaus 

• Runderentrecote met rode wijnsaus • Hazenpeper • Lasagne met brie 
knolselderij en shii-taken • Groene groenten, gebakken witlof 

• Frites, rijst gebakken, krielaardappelen 

Dessertbuffet
Abrikozenbavarois • Chocolade mousse • Crepes suzette • Huisgemaakte 

appelcaré • Omelet siberiene • Crème brullée • Slagroomsoesjes 
• Verse fruitsalade • Diverse ijssoorten • Brie en port salut van de plank

Per couvert 39,50



Kerstbrunch 2021

Voor de kinderen 

Fruitcocktail 

 Kleine tomatensoep 

Spaghetti Bolognaise, kipnuggets, biefstukje, zalm, vissticks met frites, 
sauzen, appelmoes en gemengde sla

Gebruik maken van het dessertbuffet 

Kinderverrassing van het huis

Kinderen van 4 jaar t/m 12 jaar, € 19,50
Kinderen t/m 3 jaar gratis



Kerstmenu 2021
Rollade van Sashimi tonijn 

gevuld met tartaar van gamba’s en wasabi, gemarineerde venusschelpjes, 
crème van bieslook en zalmkaviaar, zoetzure komkommer, zeegroentjes en 

haringkaviaar, gegarneerd met een krokantje van gamba en cressoorten 

 
Gebakken Sint Jacobsvruchten 

in een pompoensoepje met crème fraiche, rode peperolie
 en krokantje met zwarte olijventapenade

 
 Kwartelfilet 

met kwartelspiegeleitje, gekonfijt kwartelboutje, 
truffeljus met truffelpuree, pommes soufflé en groene asperge

 
Gebakken hertenrugfilet

 met eigen jus, kruiden olie, cannelloni gevuld met bospaddestoelen, puree van 
berlotti bonen, kweeperencompote, artisjok en krokant van Parmezaanse kaas 

Dessert Noël 

Per couvert
 5 gangen € 64.50
 4 gangen € 52,50

( keuze vis of vlees tussengerecht vooraf doorgeven) 



Vegetarisch kerstmenu 2021
Krokante briouats 

met geitenkaas, bieslook en rode peper, zoetzure groentjes, 
crème van pompoen en vinaigrette van groenen kruiden 

 
Pompoensoepje 

met crème fraiche, rode peperolie 
en krokantje met zwarte olijventapenade

 
 Medaillon van gegrilde knolselderij 
met gepocheerd eitje, pommes soufflé,

schuim van aardappel en truffel, pesto van rucola

 
Krokante noten cromesquis 

 met kruiden olie, cannelloni gevuld met bospaddestoelen, puree van berlotti 
bonen, kweeperencompote, artisjok en krokant van Parmezaanse kaas

Dessert Noël 

Per couvert
 5 gangen € 59.50

 4 gangen met tussengerecht € 52,50


