
onze appetizers kunt u vooraf 
aan uw 4-gangen-kerstdiner bestellen 

OESTERS
zolang de dagverse voorraad strekt

3,95 per stuk 

KAVIAAR
met blini’s

19,50 per 10 gram

GARLIC BREAD 
verse knoflook, olie, brood en mozzarella uit de oven 

4,95 per portie (2 personen)

GEBAKKEN GAMBA’S 
met chili- en knoflookdip

2,25 per stuk

BROOD & DIPS
wit, volkoren & speltbrood van onze bakker Michel 

Nales, geserveerd met 4 soorten dip, boter en tapenade  
5,95 per portie (2 personen)

VAN DE SNIJTAFEL IN ONS RESTAURANT 
vers gesneden Italiaanse & Spaanse varianten 
van ham en worst, daarbij bruchetta, olijven, 

olie, dip en tapenade 
15,50 per portie (2 personen)

TAARTJE VAN PARELCOUSCOUS
parelcouscous, groene verse kruiden, gemarineerde 
paprika, courgette en oesterzwam, gepresenteerd
 met een crème van knolselderij en ras el hanout

 hierbij 
een krokantje van bloemkool

ZALM & FOREL
terrine van gerookte zalm en forel, rivierkreeftstaartjes 
en spinazie, geserveerd met mierikswortelmayonaise 

en kruidenpluk

FAZANTFILET
Gerookt, hierbij een crème van pastinaak & witte 

chocolade, gekonfijte kaneelappeltjes en 
krokant gebakken bakbloedworst

VARKENSFILET EN KALFSZWEZERIK
licht gepekelde varkensfilet afgelakt met 

karwijzaad & sinaasappel, met gebakken kalfszwezerik, 
selderij & dragon

STEAK TARTAAR
bereid van rund, gepresenteerd met een gepocheerd ei, 

truffelcrème, Parmezaan-schotsen, anijs en pesto

CHOCOLADE
etage van verschillende soorten chocolade, hierbij 
een schuim van citrus & kardemon en een parfait 

van bramen & yoghurt

CASATAROL
Italiaanse cake-rol gevuld met zuidvruchten en 

crème van kweeperen, hierbij room van limoen & 
vanille en bloedsinaasappelijs

 
KAAS

terine van gorgonzola, stoofperen en walnoot, 
gepresenteerd met fromaggio rosa kaas, Brandrood 

kaas en fijne garnituren

DASHI VAN SHIITAKE 
met gefermenteerde shiitake, gnocchi

en een lavendel kaasstengel
6,50

TARTE TATIN
van rode ui, koolraab, peer & roquefort, geserveerd met portstroop, 

gekaramelliseerde witlof, bulgur en gebrande macademias

ZEEBAARS
geserveerd met krokant gamba’s op spaghetti van gele en groene courgette 
met een saus van vadouvan, hierbij rolletjes van rammenas & bundelzwam

HERT
duo van hertenbiefstuk en hertenstoof met roseval aardappels 

met rozemarijn & spek, bimi, gele & rode biet en een jus van morilles

RUND 
medaillons van ossenhaas in combinatie met rundersukade 

hierbij serveren wij taart van aardappel en koolrabi, 
gebakken kastanje champignons, uienmarmelade en een jus van cognac

VARKEN
Speenvarkenrack en procureur, hierbij rode kool, bleekselderij, 

puree van aardappel & bosui en een jenever bessensaus

KERST BIJ WELGELEGEN

SOEPEN

DESSERTS

HOOFDGERECHTEN

APPETISERS

VOORGERECHTEN

RR

Onze keuken is voor diner geopend van 17.00 – 21.00 uur    Alle gerechten bevatten allergenen, vraag ons gerust naar meer informatie

VIER HET LEVEN & K IES U IT ONDERSTA ANDE GER ECHTEN
EEN 4 GANGEN DINER BESTA ANDE UIT: 

1 voorgerecht, 1 soep, 1 hoofdgerecht en 1 dessert • 4-gangen-diner 62,50 p.p.

KALFSBOUILLON 
dubbelgetrokken met garnituur
 van kalfsvlees & aardse groente

6,50

Daar wij met dagverse producten werken en alles met veel zorg op het moment zelf bereiden, vragen 
wij beleefd om de bestelling te beperken tot maximaal 4 verschillende voor- en hoofdgerechten


