
Kerst afhaalassortiment 2020 
 

Ons keukenteam heeft een heerlijk 

kerstassortiment voor u samengesteld dat thuis 

alleen nog maar gedeeltelijk opgewarmd hoeft 

te worden.  

Zo kunnen wij u toch nog een stukje Grevelingen 

kerst laten proeven in deze bijzondere tijd. 

 

Verras uw gasten met een heerlijke kerstbrunch, 

kerst borrelbox of een shared kerstbuffet. 

 

Bekijk onze bestelsite voor alle informatie. 

Uiterste bestel en wijzig datum is 21 december 

2020. 

 

 

 

Kerstbrunch  

Kerstbrunch (uitsluitend te bestellen per 2 pers.) 55,00 
Courgettesoep naar recept van de chef 

Pasteitje met kippenragout 

Quiche met prei, tomaat en kaas 

Huisgemaakte Huzarensalade 

Omeletrolletje met Livarbacon 

Wrap met carpaccio en Gran Pardano 

Luxe broodjes 

Luxe zoetje broodjes 

Luxe vleeswaren en Boerenkaas 

Confiture en roomboter 

Verse Jus d’orange van Schulp fruitkenners 

 

  

Uitbreidingen (uitsluitend te bestellen per 2 pers. en in combinatie 

met de kerstbrunch) 
 

Vispalet met gerookte zalm, Hollandse garnalen,  

krabsalade en visterrine  
18,00 

Vers fruitsalade 5,00 
Huisgemaakte apfelstrudel met vanillesaus 

Kaasplankje (5 soorten met brood) per persoon te bestellen)                          
11,00 

  

 

Bubbels (prijs per fles) 

 

Biscardo Prosecco, Italië 0,2 ltr 6,50 
Rocca dei Forti Spumante, Italië 0,75 ltr 13,00 
Cava Albareda Brut, Spanje 0,75 ltr 20,00 
Schloss Sommerau Frizzante, Alcoholvrij , Duitsland 0,75 ltr 10,00 
  

12,50 



 

 

 

Kerstborrelbox  

Borrelbox (voldoende voor 6 personen)  60,00 
Borrelschaal gevuld met boerenkaas, grillworst, zalmwraps, 

carpcciowraps, tonijnsalade, gevulde scharrel eitjes, olijven, 

borrelnootjes, gehaktballetjes in tomatensaus, kipborrelkluifjes, oven 

nacho’s met diverse kaas en homemade dip, luxe breekbrood en 

smeersels  

 

Uitbreiding per 2 personen  (zelfde samenstelling) 20,00 
 

 

Shared Kerstbuffet  

Kerstbuffet (minimaal 4 pers., per 2 personen bij te bestellen.) 150,00 
Courgettesoep naar recept van de chef 

-o- 

Rijk opgemaakte buffetschaal met huisgemaakte huzarensalade, 

gevulde scharreleitjes, hamrolletje, carpacciowrap, Seranoham met 

meloen, witlofschuitje met pulled chicken, tonijnsalade, zalmwrap, 

gerookte forel, witlofschuitje met garnalen en krab  

Luxe breekbrood en diverse smeersels  

Huisgemaakte kipsaté met pindasaus 

Stoverij van wild 

Visstoofschotel met kreeftensaus 

Gegratineerde aardappelen uit de oven 

-o- 

Huisgemaakte apfelstrudel met vanillesaus en een heerlijke kerstmousse 

 

Uitbreidingen (alleen in combinatie met shared buffet.)  
Gepocheerde zalmfilet met wittewijnsaus (uitsluitend per 4 pers., prijs 

per 4 pers.) 
22,50 

Varkensfilet in bospaddelstoelensaus (uitsluitend per 4 personen, prijs 

per 4 pers.) 
19,50 

Kaasplankje, 5 soorten met brood (prijs per pers.) 12,50 
  

 

  

Kinderbrunch (prijs pp) 15,00 
Huisgemaakte tomatensoep 

Huisgemaakte Huzarensalade 

Gehaktballetjes met tomatensaus 

Gekookt scharrel eitje 

Luxe broodjes 

Donut en chocoladebroodje 

Zoet en hartig beleg 

Vers fruit surprise 

Vruchtendrank 

Kerst verassing 

 


