
 
                                                ARTI ET AMICITIAE  

  KERSTDINER a € 37,50  

20-12-2017 AANVANG 1800 UUR MET AMUSE 

VOORGERECHT 

Gerookte eendenborst met frisse salade, 
vijgen en geroosterde hazelnoten 

Of 

Terrine van gerookte zalm en sliptong 
met waterkersroom  

TUSSENGERECHT 

Licht gebonden soep van 
eekhoorntjesbrood 

HOOFDGERECHT 

 Hertenbiefstuk met wildstoof en 
wildgarnituur 

Of 

Heilbotfilet met zeekraal en pernodsaus 
met passend garnituur 

NAGERECHT 

Kerstdessert 

 

                                         Vegetarisch menu 

                Kleurige bieten carpaccio met rucola salade 

                             balsamicodressing en notencrumble 

  

                                             Tussengerecht 

                        Licht gebonden soep van 
eekhoorntjesbrood 

                                                    Hoofdgerecht 

                     Filodeeg gevuld met boerenkool en feta 

                met gewokte groenten en geroosterde roseval 

                                                    Nagerecht  

                                                      Kerstdessert 



 

 

 



 



 


