
 

Vier Kerst 2020 
 
 

Voor de aankomende Kerstdagen presenteren wij u diverse heerlijke arrangementen, zoals een ambachtelijk bereid Kerstdiner, 
huisbereide salades en zoete heerlijkheden om tijdens de feestdagen van te genieten. 

Alle gerechten zijn klaar voor gebruik, u hoeft alleen nog de warme gerechten te verwarmen en in een handomdraai presenteert  
u een feestelijke diner voor u en uw gasten! Wij wensen u alvast fijne Kerstdagen toe!  

 

Kerst keuzemenu 
Voorgerechten 

Klassieke Geldersche hampaté met kruiderijen in croute deeg gegaard met daarbij  

een fris zoete kruidige appelchutney geserveerd 

of 

Graved lax, huisgemarineerde verse zalm met dille, whisky, Maldon zout en suiker met een  

mosterd-dillesaus en klein Roseval aardappelslaatje 

of 

Mooie gedroogde Serrano ham met een volle salade met geroosterde paprika, courgette, aubergine en 

haricots vert waarbij een balsamico stroopje en krokante slamix 

of 

Dubbel getrokken wildbouillon met bospaddenstoeltjes met verse kervel en bieslook 

 

Hoofdgerechten 

In de oven gebraden rouleau van varkenshaas met spek omwikkeld geserveerd met  

een krachtige saus van Banyuls Zuidwijn met pruimedanten 

of 

Traditionele Veluwse hazenpeper met vossenbessen, spekjes en sjalotten in een krachtige jus 

of 

Gepocheerde rollade van Noorse zalm en zeetongfilet gekruid met dille, kervel en dragon geserveerd  

met een romige Noilly Pratsaus 

 

Garnituren bij het hoofdgerecht: huisbereide aardappelgratin,  

haricots vert rolletje met spek omwikkeld en geroosterde bospeen 

 

Dessert 

Overheerlijke witte chocolade taart met frambozen en meringue, met daarbij een volle vanillesaus en  

fris zoete citroencrème 

 

 

Kerst vegetarisch menu 
Voorgerechten 

Kikkererwtensalade met humus, tuinerwten, feta kaas, olijven en shisho mix 

of 

Fluweelzachte soep van kastanjes en aardappel met truffelolie en bosui ringetjes 

 

Hoofdgerechten 

In de oven gebakken taartje met geitenkaas, vijgen en rozemarijn waarbij een warm stroopje van 

ingedampte rode wijn met specerijen en gecaramelliseerde zilveruitjes 

of 

Heerlijke goed gevuld groentetaartje met mozzarella, feta kaas, geroosterde trostomaatjes, courgette, rode 

ui & zoete aardappel waarbij een romige Gorgonzolasaus  

 

Garnituren bij het hoofdgerecht: geroosterde bospeen en haricots verts 

 

Dessert 

Overheerlijke witte chocolade taart met frambozen en meringue, met daarbij een volle vanillesaus en  

fris zoete citroencrème 

 

 

Menu prijs 3-gangen diner € 24,95 per persoon 

Menu prijs 4-gangen diner € 28,95 per persoon 
 

 

Vier Kerst 2020 
 

 
Kerst hors d’oeuvres 

Traditioneel bereide huzarensalade met gedroogde ham, gerookte zalm, huisbereide paté,  

boerenachterham met roomkaas gevuld, augurk van Kesbeke, tomaat, komkommer en gevulde eieren 

€ 12,95 per persoon 

of 

Traditioneel bereide zalmsalade met gerookte zalm, graved lax, Hollandse garnalen, gerookte forel,  

augurk van Kesbeke, tomaat, komkommer en gevulde eieren 

€ 16,95 per persoon 

of 

Traditioneel bereide vegetarische aardappelsalade, gemarineerde paddenstoeltjes, feta kaas,  

mini paprikaatjes gevuld met roomkaas,  geroosterde gemarineerde paprika, courgette en aubergine, 

augurk van Kesbeke, komkommer, tomaat en gevulde eieren  

€ 12,95 per persoon 

 

 

Zoete mondvermaakjes 
Winterse worteltjescake met heerlijke specerijen en walnoten waarbij roomkaas vermengd met honing 

waarop geroosterde walnootstukjes 

€ 3,75 per persoon 

of 

Fudge van pure chocolade van Callebaut waarbij sinaasappelcrème 

€ 4,50 per persoon 

of 

Crèpes Suzettes, flensjes met klassiek bereide zoete sinaasappelsaus met Grand manier 

€ 6,50 per persoon 

Of 

Overheerlijke witte chocolade taart met frambozen en meringue, met daarbij een volle vanillesaus en  

fris zoete citroencrème 

€ 4,50 per persoon 

 

 

 
Reserveren? Meer informatie? 
 

U kunt telefonisch via 0488 – 45 25 93 of via e-mail info@artculinair.nl uw bestelling voor de Kerstdagen 

plaatsen, u ontvangt vervolgens van ons een bevestiging van uw reservering.  

 

U kunt uw bestelling uiterlijk dinsdag 15 december 2020, of eerder aan ons doorgeven.  

Alle bovenstaande arrangementen, zoals het Kerstdiner, de Hors d’oeuvres of zoete mondvermaakjes kunt u 

per persoon bestellen. 

 

 

Uw bestelling wordt bij u thuis bezorgd op: 

 

• Donderdag 24 december 2020, een indicatie van de bezorgtijd kunt u een dag tevoren opvragen 

 

 

 

Wij wensen u alvast hele fijne Kerstdagen toe! 
 

 

mailto:info@artculinair.nl
http://www.vgsportzwolle.nl/kerstguirlande/

