
KERST GERECHTEN 

 

AMUSES: 

__  Pulled everzwijn met zuurkool, kwartel eitje, cranberry € 3,75 /st 

__  Tartaartje van aardappel, coquille, appel, venkel en een topping van antiboise € 3,95 /st 

__  Vijg met acacia honing, pecannoot en panna cotta van gorgonzola dolce € 3,75 /st 
  

VOORGERECHTEN: 

__  Tataki van beef met ponzudressing, salade, granaatappel, geroosterde pinda € 8,95 p.p. 

__  Romige kreeften risotto, krab, rivierkreeftjes, zeekraal € 8,95 

__  Agnio tartufo e straccino, deegkussens gevuld met truffel, stracchino kaas, Parmezaan-truffelsaus,      

     gefrituurde knoflook, shiitake € 9.50 p.p. 

__  Gepofte witlof soep met pastinaak, pomodori, witte balsamico, lavas € 4,95 / 500 g 2p. 

__  Halve Canadese kreeft met truffelremoulade € 21,- /stuk 

 

HOOFDGERECHTEN: (kies zelf uw garnituren bij uw hoofdgerecht) 

__  Hertenrugfilet met shiraz-vijgenjus € 16,50 p.p. 

__  Zeebaars met gepofte paprika, citroen verbena saus € 14,50 p.p. 

__  Livar varkenshaasje, peper roomsausje met roquefort € 11,50 p.p. 

__  Portobello met pompoenpuree, eekhoorntjesbrood, noten cranberry crunch, zure room,  

     4 kazensaus € 11,50 

__  Konijnenbout op Maastrichtse wijze met appelstroopsaus € 7,95 /stuk 

__  Wildstoverij van hert Grand Veneur, veenbessen, bospaddenstoelen € 16,95 /600g voor 2pers. 

__  Hazenpeper met oesterzwammen en zure uitjes, ouderwets lekker € 16,95 /600g voor 2pers. 

 

GARNITUREN EN MUSTHAVES 

__  Geroosterde veggies € 5,95 (300 g. voor 2 pers.) 

__  Verse rode kool gestoofd met rode biet, appel en kaneel € 5,75 (400 g. voor 2 pers.) 

__  Volle aardappel puree met snijboontjes en pompoen € 5,95 (400 g. voor 2 pers.) 

__  Krokante bloemkool-aardappel koekjes € 3,95 /2 stuks 

__  Stoofpeertje met amaretto en witte port € 2,80 /2 stuks 

__  Ons gehaktbrood, dat mag natuurlijk niet ontbreken € 6,95 /stuk 

__  Hollandse garnaal croquette met citroenmayo 2 stuks € 6.75 

     De Maastrichtse croquette waar je ‘U’ tegen zegt! Geproduceerd door Bistro Croquant. 

5 GANGEN KERSTMENU   € 39,50 per persoon 

Pulled everzwijn met zuurkool, kwartel eitje, cranberry 
* 
Gepofte witlofsoep, tomaat, pastinaak, witte balsamico, lavas  
* 
Agnio tartufo, deegkussens met truffel, stracchino, Parmezaan-truffelsaus, gefrituurde knoflook, shiitake 
* 
Hertenrugfilet met shiraz-vijgenjus, puree van aardappel, snijboon, pompoen en geroosterde veggies 
* 
Vanille panna cotta, bramencoulis, chocochip koekies 

__   personen 5 GANGEN MENU 
 

KERST TAPAS  € 50,- per 2 personen (alleen per 2 te bestellen) 

Koude tapas; 
Huis gemarineerde olijven 
Pittige tonijn tapenade met toast 
Pulled everzwijn met zuurkool, kwarteleitje, cranberry 
Vijg met acacia honing, pecannoot, gorgonzola
Tijger garnalen aglio olio, zwarte knoflook 
2 kaasjes met vijgenbrood 
 
 

Warme tapas: 
Cranberry gehaktballetjes, sinaasappelsaus, veenbes 
Ravioli truffel, kaas, gefrituurde knoflook, shiitake 
Kreeften risotto, krab, rivierkreeft  

__   x2 personen KERST TAPAS 

 

WIJNSUGGESTIE MENU 
__  Gagliole | Biancolo 2019 Tascana IGT Italië  € 13,50 /fles 

__  Amastuola | Primitivo 2016 Puglia IGP Italië  € 11,75 /fles 

 

DESSERTS: 

__  Vanille panna cotta met bramencoulis en chocochipkoekies € 3,95 

__  Cheesecake met een krokante zanddeeg bodem, salted caramel € 3,95 

__  3 soorten kaas met een stukje vijgenbrood en Jonagold appelstroop € 13,50 /2 personen 

 

Kerst staat voor de deur, blijf jij ook liever gezellig thuis? Uren in de keuken staan is niet nodig. 

Onze gerechten zijn snel en makkelijk op tafel te zetten en natuurlijk vers, gezond en smaakvol.  

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

Vanwege de kerstdrukte is het niet mogelijk wijzigingen in de gerechten aan te brengen,  

m.u.v. dieetwensen.  

Prijzen zijn excl. statiegeld van glaasjes e.d. Het is gewenst te betalen bij het plaatsen van uw  

bestelling. Alle bestellingen dienen uiterlijk donderdag 17 dec. doorgegeven te zijn. Maar liever 

eerder, dus wees op tijd om teleurstelling te voorkomen!   

Annulering van een geplaatste bestelling kan tot uiterlijk 13 dec., daarna zijn wij genoodzaakt  

hiervoor kosten in rekening te brengen. 

Uw bestelling kunt u alleen bij onze winkel plaatsen, Meerssen is slechts een afhaallocatie. 

Bestel als volgt; Bel 043-3900910, mail naar bestel@saveurswinkel.nl of geef het  ingevulde  

formulier af in onze winkel in Maastricht. Vergeet niet het tijdstip en locatie voor het afhalen aan 

te geven. Uw bestelling kunt u alleen afhalen op donderdag 24 dec. van  9.30-15 u. in Maastricht 

bij Saveurs winkel of in Meerssen op de Kruisberg bij Saveurs productie.  

Wij doen uiteraard ons uiterste best om een goed afhaalbeleid te voeren volgens de  

richtlijnen van het RIVM en vertrouwen op jullie medewerking en begrip. 

Extra openingstijden: 

winkel Maastricht: 

zondag  6 dec 12-17u 

zondag  13 dec 12-17u 

zondag  20 dec 12-17u 

maandag 21 dec 10-18u 

dinsdag 24 dec 9-15u 

25, 26 dec gesloten 

zondag 27 dec 12-17u  

maandag 28 dec 12-18u 

donderdag 31 dec 9-15u 

1 & 2 jan gesloten 

Naam: 

Telefoon:       

Email: 

Straat & nr: 

Postcode & plaats: 

Afhalen :   Winkel Saveurs MAASTRICHT –Productie Saveurs MEERSSEN  

Tijdstip:    9.30-10.00| 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 12.00-13.00 | 13.00-14.00 | 14.00-15.00  

                            * omcirkel wat van toepassing is 

SAVEURS TRAITEURWINKEL 

 Laag Gubbelstraat 14  

6211 CG Maastricht  

 

 SAVEURS TRAITEURPRODUCTIE 

 Kruisberg 66  

6231 RK Meerssen  
 

0031-(0)43 3900 910  

bestel@saveurswinkel.nl 

www.saveurs.nl 

MENU  

AFHALEN BIJ  

* SAVEURS WINKEL MAASTRICHT of 

* SAVEURS PRODUCTIE MEERSSEN  
  (PARKEREN VOOR DE DEUR)  


