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Kerstmenu
voor thuis

Of toch sfeervol uit eten?

Toch tijdens de kerstdagen uit eten?
We hebben een smaakvol kerstmenu samen-
gesteld zodat u bij ons geheel verzorgd een 
sfeervolle avond met heerlijke gerechten kunt 
beleven.

Het kerstmenu in ons restaurant bestaat uit 
diverse voorgerechten, als hoofdgerecht 
biefstukjes, scaloppa, kerstrollade en gam-
ba’s met bijgerechten en als afsluiter een 
heerlijk Grand Dessert!

Kijk op onze website voor het kerstmenu!

Bestellingen voor de gourmetschotels en/of 
het thuisdiner graag telefonisch of via mail 
doorgeven: 
0599-565 125 of info@alinghoek.com



Gourmetschotels  300 gram p.p. Thuis dineren met Kerst

Runderhamburger
Shoarma
Kipfilet 
Kogelbiefstuk 
Varkenshaasmedaillon
Schnitzel 

Nr. 1 Classic

€ 12,50

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Nr. 2 Populair

€ 13,50

Tartaar
Kipfilet 
Varkensfiletlapje
Kogelbiefstuk
Kalkoenfilet
Varkenshaasmedaillon 
 

Tartaar
Kalkoenfilet
Kipfiletspies
Kogelbiefstuk
Varkenshaasmedaillon
Hertenbiefstuk 

Nr. 3 Luxe

€ 15,50

Nr. 4 Vis

€ 17,50

Gamba
Zalmfilet
Kabeljauwfilet
Victoriabaarsfilet
Tonijnfilet 

De gourmetschotels worden geleverd met:
- diverse salades
- brood met smeersels
- paprika, ui, champignon & courgette
- huisgemaakte sausjes 

Wel de gezelligheid, niet het gedoe! Laat ons een luxe kerstdiner voor 
u koken. Zo geniet u zorgeloos van een heerlijk kerstdiner, gewoon 
bij u thuis.

Stokbrood/smeersels
Tortilla guacamole
Seranoham
Manchego kaas
Olijven
Lomo iberico
Chorizo 
Gamba salade uit eigen keuken
Bladerdeeg gevuld met tonijn
Gehaktballetjes in pikante tomatensaus
Pulled pork burgertje van eigen BBQ

Chickenwings gewokt in een knoflookmarinade
Wildstoofpotje
Scaloppa in een heerlijke saus
Kippendij in een stroganoffsaus 
Luxe kerstrollade in een rode port saus
Gebakken aardappelen
Groente uit de oven

Voor de kinderen maken we graag een passende maaltijd.
Heeft u een allergie of dieetwens? Neem contact met ons op.

De hoofdgerechten dienen thuis in de over warm gemaakt te worden. 
De gerechten plaats je gemakkelijk in de oven. Zo kun je heerlijk 
genieten van de voorgerechten en kunnen de hoofdgerechten in alle rust 
op temperatuur komen.

€ 27,50
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Het speciale kerstmenu

Ons kerstmenu is
inclusief drankjes

VOORGERECHTEN HOOFDGERECHTEN

Stokbrood/smeersels
Tortilla guacamole
Seranoham
Manchego kaas
Olijven
Lomo iberico
Chorizo 
Gamba salade uit eigen keuken
Huisgemaakte kroketjes
Vitello tonnato
Gehaktballetjes in pikante tomatensaus

Malse biefstukjes
Scaloppa in een heerlijke saus
Kippendij in een stroganoffsaus 
Luxe kerstrollade in een rode port saus
Gamba’s al ajillo
Gebakken aardappelen
Patat
Groente uit de oven
Frisse salade

NAGERECHT

Als afsluiter een heerlijk Grand Dessert

€ 42,50Heeft u een allergie 
of dieetwens, neem 
even contact met 

ons op


