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Geniet thuis van een heerlijk kerstdiner zonder alle kookstress. Wij hebben een fantastisch kerstmenu met bijpassende wijnen samengesteld.Alle gerechten zijn makkelijk op te warmen en komen met een duidelijke beschrijving.Losse gerechten bestellen is ook mogelijk Bestel uiterlijk 3 dagen van te voren in de winkel, via de website of mail naar info@karstenkuiper.nl ❑	  16 december tussen 15.00 uur en 19.00 uur❑	  17 december tussen 15.00 uur en 19.00 uur❑	  18 december tussen 15.00 uur en 19.00 uur❑	  24 december tussen 15.00 uur en 18.00 uur❑	  25 december tussen 10.30 uur en 11.30 uurNaam:	Telefoon:E-mail: WIJNSUGGESTIESAANTAL  	 WITTE WIJN	___	 Albarino Clasico                        	 	 €  12,50___	 Albarino 'expression' – pezo de boucina	 €  12,50	 Lekker bij ceviche___	 Duche D'Uzes	 	 €    9,75___	 Bourgogne Blanc van Moissenet Bonnard	 €  19,50	 Lekker bij kabeljauw, knolselderijsoep___	 Premieres Cotes de Bordeaux (dessert wijn)	 €  18,50	 Lekker bij tompouce	 RODE WIJN	___	 Benzinger Spätburgunder	                        	 	€  12,50___	 Bourgogne Rouge van Moissenet-Bonnard	 €  19,50	 Lekker bij torentje van mediteraanse groenten, 	 tartaar, bloemkoolsteak___	 BAU Rioja Crianza     	 	 €  14,50___	 Rioja Reserva van Mas de Victor	 	 €  19,50		 Lekker bij runderlende	

KERSTMENU 2021   3-GANGEN MENU 	 		                          met brood en kruidige boter.    Maak zelf een keuze uit een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.En eventueel een tussen- en kaasgerechtTotaal aantal menu’s  ___  AANTAL  	 VOORGERECHTEN                                  Los voorgerecht € 12,75	  ___	 Ceviche van dorade   ___	 Tartaar van langzaam gegaarde kalfslende   ___	 Torentje van mediteraanse groenten *Alle voorgerechten serveren wij met: piccalilly mayonaise - Avocado – gemarineerde groenten	 TUSSENGERECHT	                     €    5,75   ___	 Onze klassieker: Romige knolselderijsoep met truffel	 HOOFDGERECHTEN                  Los hoofdgerecht 	 €  19,50  ___	 Op lage temperatuur gegaarde kabeljauw met een crème 	 van garnalen  ___	 Twee bereidingen van rund, runderlende en runder stoofvlees 	 met zijn eigen jus   ___	 Bloemkoolsteak met jus van ziltige gingerbeans, amandel 	 en limoensaus*Alle hoofdgerechten serveren wij met: Geroosterde groenten en onze klassieke aardappel gratin	 KAAS 	 			                             €  12,50  ___	 Kaasplank – vijgenbrood- appel gemarineerd	 DESSERT 	 	      Los dessert €    9,50  ___	 Tompouce en gemarineerde ananas en karamel 	 met kokos *	  ___	 Op veler verzoek: Rocky road, chocolade, karamel,	 marshmallow en koekjes   ___	 KINDERMENU 1 	 	                       €    9,50	 Komkommer salade	 Pasta met rode saus en verstopte groenten, 	 en gehaktballetjes	 Kerst brownie  ___	 KINDERMENU 2 	 	                    €  19,50 	 Tomatensoep met gehaktballetjes	 Langzaam gegaard kalfsstaartstuk	 met aardappelgratin en geroosterde groenten	 Rocky Road	 * vegetarisch/veganistisch mogelijk

 € 38,00
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