
Kerstmenu 
Merry Christmas

Kerstdiner 25 en 26 december 2016 

Kerstdiner 2016

Zondag 1e kerstdag en Maandag 2e kerstdag 

U bent van harte welkom om deel te nemen aan ons sfeervolle kerstdiner op 1e of 2e kerstdag 2016. Om teleurstelling te voorkomen 
vragen wij u vroegtijdig te reserveren. De reserveringen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt. Wij zullen er alles aan doen 

om u een gezellige avond te bezorgen. Bij de reservering is het belangrijk om uw keuze voor het hoofdgerecht aan te geven middels ons  
invulformulier.

Prijzen kerstdiner (exclusief consumpties):

Menu per persoon: € 49,50  
Kindermenu per persoon: € 14,50

Met vriendelijke groeten,

Wim, Sippie en alle medewerkers van ’t Stasjons Kofjehús



Kerstmenu 
Merry Christmas

Kerstdiner 25 en 26 december 2016 

6-gangen menu 

Amuse 
‘Roggebrood met stoofperenstroop en paté ‘

Kerst Plankje  
(proeverij van verschillende voorgerechten)

Geserveerd met een minibroodje

*Kipcocktail  met een verfrissende yoghurt dressing 
*Gewokte gamba’s

*Roosjes van carpaccio
*Mozzarella, vleestomaten, basilicum en eigengemaakte pesto

*Bonbon van Ganzenborst 

Soep
‘Bospaddenstoelen bouil lon’

Boisson Frappée
‘Verfrissende spoom’

Hoofdgerecht
‘Hertenbiefstuk geserveerd op zoete Molkwerumer koek met rode wijnjus’ 

‘Vers gebakken zalm met een verse pasta bereid in pesto knoflookolie’

‘Tutti frutti, parelhoen met een pruimengelei’

‘Tournedos met roergebakken spruitjes ‘

‘Kerstpannetje, varkenshaas medaillons, roomsaus en groenten’
 

‘Groenten quiche’

Nagerecht
‘Chocoladetaartje met warme kersen en vanilleroomijs’
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Kerstmenu 
Merry Christmas

Kinder Kerstdiner 25 en 26 december 2016 

Kinder kerst 5-gangen menu  

Amuse 
‘Mini saucijsje’

Voorgerecht
‘Spiesje van Ardennerham met meloen’

Kinder Spoom 

Hoofdgerecht 
‘Kerstburger met patat, appelmoes en mayonaise’ 

Nagerecht
‘Verrassingsijsje’


