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Kindermenu
Speciaal voor de kids hebben wij een aangepast kindermenu. Afhankelijk 
van de leeftijd en trek, kan er gekozen worden voor een 1-, 2- of 3 gangen 
kindermenu. Alle gerechten worden geserveerd in aangepaste porties zodat 
ook de kleintjes kunnen genieten van een feestelijk diner.

Voorgerecht naar keuze  6,95

Satétje  11,95

Christmas Special  7,95

Biefstukje  11,95 Kibbeling  11,95

Soep naar keuze  4.95

Spareribje  11,95

Kies een voorgerecht uit het kerstmenu

Kleintje sate met satésaus en cassave 
kroepoek

Zachte ijs met framboos, vanille cheese cake, 
rood fruit en witte chocolade

Hollands biefstukje met een saus naar keuze Portie kibbeling met frisse remoulade saus

Neem de soep die je lekker vindt

Heerlijk spareribje, gemarineerd om 
te smullen

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

DESSERT



BOWLEN VOOR LEUKE PRIJSJES

Kerstmis Vier Je Samen

TOGETHER COOKING

3- OF 4 GANGEN KERSTDINER

Maak Kerstmis compleet met een leuke activiteit. Speel op 1e en 2e Kerstdag 
mee met het Red Head Bowling spel en bowl voor leuke prijsjes.

EERSTE KERSTDAG   TWEEDE KERSTDAG
Bowlen voor gratis consumpties  Bowlen voor leuke prijsjes 

Tarief bowlingbanen (incl. red head pin) 1e en 2e Kerstdag 32,50 pu/pb. Reserveren voor 
Kerstmis kan telefonisch via 0478 - 583223

Kerstmis is samen genieten en vooral ook lekker eten. Met een uitgebreide 
keuze uit verschillende gerechten stel jij zelf je favoriete 3- of 4 gangen 
Kerstdiner samen. Eerste en tweede Kerstdag geopend (Kerstavond gesloten)

3 Gangen Kerstdiner met soep 
3 Gangen Kerstdiner met voorgerecht 
4 Gangen Kerstdiner

(Voor kinderen hanteren wij speciale kinderprijzen, 
zie hiervoor ons kiesmenu) Beef Steak

Gemarineerde Buikspek

Eendenborst Filet

Kalfssucade
Stevige graan gevoerde steak van rund 
aardappel-truffel mousseline en saus  
van Chi-Take

Op Oosterse wijze met knapperige wok 
groenten

Eendenborst filet met appel compote, 
aardappel-truffel mousseline en een  
specerijen-port saus

Klassieker van de Chef. Langzaam gegaard 
met een uien creme en ossenstaart jus

Gebakken Zalm

Trio Van Knol

Gebakken zalmfilet met bearnaise saus 
en gepofte tomaat

Combinatie van gemarineerde knol, 
knol puree, kroketjes van knol en romige 
botersaus

ONZE HOOFDGERECHTEN

Tomaten soep ook als V

Paddestoelen soep

Wildbouillon

Kreeftensoep

Onze eigen tomatensoep zoals je ‘m 
nergens krijgt

Romige soep met stukjes paddestoelen

38,-
24,-

18,50
Gratis

36,-
39,-

42,50

Dubbel getrokken wildbouillon met  
paddestoelen en wildgarnituur

Krachtige kreeftensoep met stukjes  
gamba en knapperige bosuitjes

SOEPEN

Beef Carpaccio

Zee Sensatie

Gevulde Courgette

Smoked Duck

Champignon Potje

Onze voorgerechten worden  
geserveerd met een broodmandje, 
kruidenboter en sausjes

Met truffel mayonaise, aceto glace, 
Pijnboom pitjes, sla en Old Amsterdam

Trio van schaaldieren met een kopje 
verse kreeftensoep, gemarineerde 
Hollandse garnaaltjes en een garnalen 
kroket met kerry mayonaise

Gegrilde courgette, gepofte tomaat, 
tomatencreme, mozarella en basilicum

Gerookte eendenfilet, verse vijg, salade 
van lof en een terrine van paddestoel

Gebakken champignons met spekjes, ui 
en knoflook in een heerlijke romige saus

VOORGERECHTEN

Naast ons Kerstdiner bieden wij de mogelijk-
heid voor 3 gangen Together Cooking. Met 
een tafel vol lekkers en een beetje van jezelf 
wordt dit gegarandeerd een gezellige Kerst!

Met wel 7 verschillende soorten vlees, ver-
schillende groenten, fruit en salades, heerlijke 
sauzen, knapperig brood en frites kun je zelf 
aan de slag op onze smulplaat.

Kerst Together Cooking   
Kerst Together Cooking 8 - 12 jaar  
Kerst Together Cooking 3 - 7 jaar      
Kerst Together Cooking 0 - 2 jaar

Christmas Special  
Zachte ijs met framboos, 
vanille cheese cake, rood fruit 
en witte chocolade

DESSERT


