
 
 

Kerstmenu à € 27.50: 
 

Kerstcocktail van Bommeriger hoen en fruit 
of 

Vissersstoofpannetje met een krokant dekseltje 
of 

Vitello tonnato 
of 

Champignons à l’escargots met Reypenaer kaas ‘en cocotte’ 
 

* 
 

Varkenshaas in een jasje van Breughelham met champignon 

roomsaus, aardappel gratin en haricots verts 

of 

Gevulde kabeljauwhaas met een krokante kruidenkorst, beurre 

blanc saus, venkelrisotto en groenten antiboise 

of 

Konijnenbout op grootmoeders wijze met pastinaak puree en  

gestoofde rode kool met appel 

of 

Wildschotel van hert met kastanjechampignons, spruitjes  

en truffelpuree (toeslag € 2.50) 

of 
Ovenschoteltje met gebakken knolselderij, witlof, peer,  

gegratineerd met gorgonzola dolce 
 

* 
 

Limoncello tiramisu 

of 

Duo van chocolade mousse en advocaat mousse 

of 

Cappuccino mousse met vanille crème 

of 

Chocolade mousse van Belgische pure chocolade 

  



Tevens in ons assortiment: 
 

Tomatensoep met Parma ham en basilicum    € 6.25 per liter 
Dubbelgetrokken runderbouillon met fijne  
groenten en vlees       € 6.25 per liter 
Pompoensoep        € 6.25 per liter 
Venkelsoep met visblokjes en lente ui    € 6.25 per liter 
 
Wildschotel van hert met kastanjechampignons   € 3.15 
Varkenshaas medaillons met champignonroomsaus  € 2.-- 
Konijnenbout op grootmoeders wijze    € 6.50 per stuk 
Zwarte kip        € 1.90 
Aardappelgratin       € 1.65 
Kippenragout        € 1.90 
Pasteibakjes        € 0.50 per stuk 
 
Komkommersalade met verse dille     € 1.40 
Witte kool salade met tropisch fruit     € 1.40 
Italiaanse pasta salade      € 1.50 
Ambachtelijke koude schotel      € 1.50 
 
Limoncello tiramisu       € 3.25 
Cappuccino mousse van vanille crème    € 3.25 
Chocolade mousse van Belgische pure chocolade   € 3.25 
Duo van chocolade mousse en advocaat mousse   € 3.25 
Coupe chocolade mousse 5-6 personen    € 15.— 
 
De genoemde prijzen zijn per 100 gram, tenzij anders vermeld.  
Aangezien onze winkel per 1-1-2023 zal sluiten, wordt er geen statiegeld berekend. 
 
Openingstijden rondom de feestdagen: 
Donderdag 22 december zijn we gesloten. 
Vrijdag 23 december   9.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag 24 december  8.00 tot 15.00 uur 
Donderdag 29 december  9.00 tot 18.00 uur 
Vrijdag 30 december   9.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag 31 december  9.00 tot 15.00 uur 
 
Tip voor oud & nieuw (bestellen kan tot 24 december): 
 
Opgemaakte koude schotel à € 10.— p.p.: 
Koude schotel met gevuld eitje, gevuld tomaatje, hamrolletje met  
asperge, boeren ham met meloen, augurkje en kip fruit salade.  
 
Tapasschotel à € 30.— per stuk: 
Gehaktbrood, gemarineerde kipspiesjes, olijven, kip fruit salade, kaasblokjes, rauwe ham, 
Valdieu kaasje en picanti 


