
Kerstmenu   5 gangen                 € 36,00 p.p.  

Paarse aardappeltjes met zwarte truffelremoulade en crumble van Iberico ham 

Soepje van oesterzwammen met quinoa, hazelnoot, tijm en cognac  

Pompoen risotto met venkel, chardonnay, pancetta, kervel en honingnootjes 

Hertenrugfilet met een jus van rode wijn en een hint van donkere chocolade,   

pommes gratin met zoete aardappel, courgette en gruyère, geroosterde kerstgroenten 

Witte chocolade cheesecake met licor 43, bosfruit en kaneel 

  

AMUSES 
Paarse aardappeltjes met zwarte truffelremoulade en crumble van Iberico ham  € 3,25 /st   

Pannacotta van rode biet en gerijpte geitenkaas met courgette en balsamico parels  (vega)  € 3,25 /st 

Gepocheerde zalmflakes met appel ricotta crème, Hollandse garnaaltjes en geroosterde kappertjes  € 3,25 /st  

Gerookte zeebaars op een zalf van bospeen en gekonfijte citroen   € 3,25 /st 

VOORGERECHTEN  
Halve Canadese kreeft met huisgemaakte truffelmayonaise € 19,95  /st 

Soepje van oesterzwammen met quinoa, hazelnoot, tijm en cognac € 5,50 /500ml voor 2 pers. 

Pompoen risotto met venkel, chardonnay, pancetta, kervel en honingnootjes € 6,50 /p.p. 

Ravioli capriolo, volkoren deegkussentjes met ree, een wildsaus, cantharellen en krokante bloedworst  € 8,75 /p.p. 

Bolcourgette met tomaten couscous, fijne groentjes, cranberry en gerijpte manchego (vega) € 6,75 /p.p. 

Grote ongepelde gamba’s van de grill met groene tagliatelle, gegrilde courgette en tomaten vodka roomsaus € 11,50 /p.p. 

HOOFDGERECHTEN EN GARNITUREN (kies zelf een garnituur bij uw vis of vlees) 

Wildstoverij van hert Grand Veneur met veenbessen en bospaddenstoelen € 16,50 /600g voor 2 pers. 

Hazenpeper met oesterzwammen en uitjes, ouderwets lekker € 16,50 / 600g  voor 2 pers. 

Ragout van everzwijn met truffel, Madeira, crème fraîche, hazelnoten  € 16,50 / 600g voor 2 pers.  

Konijnenbout op Maastrichtse wijze met Limburgse appelstroop € 7,50 /st   

Parelhoen suprème met gesauteerde venkel en granaatappelsaus  € 7,50 /st 

Hertenrugfilet met een jus van rode wijn en een hint van donkere chocolade € 16,50 /p.st. 

Kalfsoester op wijze van saltimbocca, met parmaham, gerookte scamorza en een saus van Pinot Grigio en salie € 17,50 /p.p. 

Heilbot filet met een crumble van kruiden en noten en een saus van Prosecco en groene thee € 16,50 /p.p. 

Cannelloni gevuld met gerookte forel, ricotta en fijne groenten met een gember-wortel saus (2 rolletjes) € 10,50 /p.p. 

Pommes gratin met zoete aardappel, courgette en gruyère € 2,95 /p.p. 

Volle aardappelpuree met snijboontjes, gepofte kastanje en oesterzwammen € 2,95 p.p. (200g)  

Kleurrijke geroosterde kerstgroenten € 2,95 p.p. (150g)  
 
Desserts 

Witte chocolade cheesecake met licor 43, bosfruit en ka neel (in een glaasje)  € 3,50 /st  

Krokant taartje van citroen bavarois met limoncello, meringue en blauwe bessen chutney met milde pepertjes € 4,50 /st 
 
Onze wijn suggestie bij het menu: 

Wit: Gagliole Biancolo 2017 Toscana IGT  € 12,95 /fles       
Rood:  Ippolito 1845 Calabrise 2017 Calabria IGT  € 13,50 /fles 

EN
TER

 

De kerst staat voor de deur. Deze gezellige tijd is kostbaar, dus waarom zouden we uren in de keuken staan? ` 

Ons menu is snel en makkelijk op tafel te zetten en natuurlijk vers, gezond en smaakvol zoals u van ons gewend bent.  

De gerechten worden koud meegegeven en in handige bakjes verpakt, met bereidingsadvies.   

U heeft de mogelijkheid het hele menu te bestellen of losse items.  

Alle bestellingen dienen uiterlijk op  WOENSDAG 19 dec. doorgegeven te worden.  

Vanwege de kerstdrukte is het niet mogelijk wijzigingen in de gerechten aan te brengen, m.u.v. dieet wensen. 

Prijzen zijn excl. statiegeld van glaasjes. Het is gewenst te betalen bij het plaatsen van uw bestelling, maar niet verplicht. 

Uw bestelling kunt u als volgt plaatsen: telefonisch, per mail of het ingevulde formulier af geven in de winkel waar u uw  

bestelling ook af haalt. Deze bestelling kunt u alleen afhalen op maandag 24 dec. van 10-15 uur in Maastricht bij Saveurs  

of in Meerssen bij Madame Henriëtte.  

U kunt deze dagen tevens terecht voor onze andere producten uit de winkels.  

Ons menu is snel en makkelijk op tafel te zetten en natuurlijk vers, gezond en smaakvol zoals u van ons gewend bent. De gerechten worden koud meegegeven en in handige  

bakjes verpakt, met bereidingsadvies.  U heeft de mogelijkheid het hele menu te bestellen of losse items. Alle bestellingen dienen uiterlijk op  WOENSDAG 19 dec. doorgegeven  

te worden. Vanwege de kerstdrukte is het niet mogelijk wijzigingen in de gerechten aan te brengen, m.u.v. dieet wensen. Prijzen zijn excl. statiegeld van glaasjes. Het is gewenst  

te betalen bij het plaatsen van uw bestelling, maar niet verplicht. Uw bestelling kunt u als volgt plaatsen: telefonisch, per mail of het ingevulde formulier af geven in de winkel  

waar u uw bestelling ook af haalt. Deze bestelling kunt u alleen afhalen op maandag 24 dec. van 10-15 uur in Maastricht bij Saveurs of in Meerssen bij Madame Henriëtte.  

U kunt deze dagen tevens terecht voor onze andere producten uit de winkels. * Voor oudejaarsavond hebben wij geen bestellijst, maar wel een winkel vol met heerlijke hapjes 

en gerechten.  

Bij bestellingen per mail ontvangen wij graag uw naam, adres, telefoonnummer, tijdstip van afhalen en waar u de bestelling wenst af te halen (Maastricht of Meerssen) 


