
KERSTMENU
Wil je dit jaar ook een fantastisch kerstmenu creëren voor jouw woongroep?  
We ontzorgen je graag. Onderstaand een kerstmenu waarin beleving, gemak en de 
lekkerste combinaties voorop staan. Op de achterkant vind je een uitgebreide bestellijst 
en hieronder ook nog een aantal handige tips om de borden extra mooi op te maken. 

De gerechten kan je bestellen vanaf 23 november tot 17 december 2020.  
De gerechten worden geleverd, indien je tijdig besteld, tot en met  
8 januari 2021. Alle gerechten vind je terug in Aan Tafel. 

HANDIGE TIPS

Eetbare 
Anjers
Artikelnummer: 

225870

Eetbare 
Afrikaantjes
Artikelnummer: 

225833

1.  Een kerstdiner kent vele gangen. Serveer daarom 

de soep in een koffie kopje, in plaats van een grote 

soepkop. Zo blijft er nog genoeg honger ‘over’.

2.  Serveer bij de soep een soepstengel omwikkeld  

met een serranohammetje, extra lekker. 

3.  Maak het gerecht nog feestelijker en garneer het 

met eetbare bloemen zoals hieronder afgebeeld. 

4.  Presenteer de componenten mooi op het bord. Leg de ingrediënten  

(of componenten) op elkaar, niet als losse componenten naast elkaar. 

6. Gebruik een ijsschep voor het maken van mooie bollen aardappelpuree.

5.  Een frisse salade past er altijd bij. Maak kleine schaaltjes met wat ijsbergsla,  

rode bietensalade, zalmsnippers en cocktailsaus. Garneer af met wat peterselie  

en klaar is je feestelijke bijgerechtje. 



BESTELLIJST

Fijne feestdagen!

Voorgerechten
Omschrijving Portie
Champignonragout 1200 gram

 Pompoensoep 1000 gram

Artikelnummer 
202725
059158 

Vis & Vlees
Artikelnummer Omschrijving Portie
128001 Trio van kabeljauw, gamba en zalm in roomsaus 1050 gram
127965 Gevulde hoender met spinaziepesto  6 stuks
552405 Hertenstoverij 1800 gram
25846 Hazenpeper 1800 gram
127997 Hertensukade  6 stuks
39189	 Varkenshaas	met	paddenstoelentruffelsaus	 	 	840	gram
176181 Limburgs zuurvlees (stoofpotje)  1200 gram

Aardappelen
Artikelnummer Omschrijving Portie
745113 Krieltjes met tuinkruiden 1200 gram
99335 Puree knolselderij 1800 gram
179692 Aardappel met rozemarijn 1200 gram
86107	 	 Puree	met	truffeltapenade	 1200	gram
69407 Aardappelpuree met bieslook 1200 gram
924356 Aardappelgratin 1200 gram
826723 Gebakken kriel aardappelen 1200 gram

Groente
Artikelnummer Portie

1200 gram
1200 gram
1200 gram
2000 gram

207301  
127982 
743543 
389213 
206761

Omschrijving 
Rodek meool appet l  
Herfstgroenten 
Gestoof wde itlof 
Spruitjes
Stoofpeertjes 1200 gram

De gerechten kan je bestellen vanaf 
23 november tot 17 december 2020. 




