
 

 

 

 
Voorgerechten 

Pomodori soep, geserveerd met basilicumroom.  

Uiensoep, gegratineerd met kaas.   

Soep van de dag, vraag het aan een van onze medewerkers.  

Nacho’s overbakken met kaas, geserveerd met guacamole en sour cream.  

Bruschetta, toast met frisse tomaten basilicum salsa.  
Vitello tonato, een combinatie van kalfslende met tonijncrème en krokante kappertje. 
Scampi’s, in kruidenboter gebakken, geserveerd met salade garnituur. 

 Bospaddenstoelen knolselderij velouté   

 Ravioli gevuld met pecorino met een truffel schuim  

 
Salades  
Salade spicy chicken, zachte kipreepjes, paprika, ui, taugé en nootjes, afgeblust met 
soja en chilisaus.  
Salade bief, gewokte biefreepjes met ui, paprika en champignons in een zachte stroopdressing.  
Salade vijverpark, huisgemarineerde zalm en garnaaltjes afgegarneerd met een limoenmayo.   

Salade geitenkaas, een zachte kaas met (of zonder) spek, appel en een notenmelange.  

 Salade van gerookte forel en gemarineerde garnalen met een zachte mierikswortelsaus. 

 Salade paddenstoelen kroketjes en een zachte Limburgse mosterdsaus.  
 

Hoofdgerechten 
Griekse spies, gegrilde spies van kip ‘souvlaki style’ met coleslaw en tzatzikisaus.  
Saté van varkenshaas, gegrilde spies van varkenshaas, geserveerd met atjar, salade en kroepoek.  
Schnitzel Holsteiner, huisgemaakte schnitzel geserveerd met een spiegeleitje en passende 
seizoensgroenten.  
Brikke Burger, 100% rund met tomaat, augurk, gefrituurde ui, kaas, spek en BBQsaus.  
Beef Teriyaki, gewokte biefreepjes, wokgroenten, afgeblust met een teriyakisaus op een bedje 
van noedels.  
Piepkuiken, in de oven gegaarde piepkuiken met knoflook, gepofte tomaat en passende 
seizoensgroenten.  
Zoete Kipstoof, een stoof van kip met een zachte saus van Affligem Dubbel.  
Vispakketje, jonge kabeljauw in de folie gestoomd met fijne groentes, witte wijn en 
kruidenboter.  
Vis van de dag, heerlijk stukje dagverse vis geserveerd met groentes en een bijpassende 
smaakvolle saus.  
Indische loempia, een loempia met een saus van tomaat en zwarte bonen, geserveerd met 

noedels.  

Courgette taartje, een courgette gevuld met groentes, couscous en een verse tomatensaus.  

 Onze klassieker ‘konijn in het zuur’  

 Kabeljauw (met) risotto en een beurre blanc saus  

 Zacht gegaarde kalfslende met een romige morillesaus  
 
 
 
 

“EindeloosKerst” 



 

 

Nagerechten  
Crème brûlée, gecarameliseerde vanillepudding met een bolletje chocolade ijs.  
Choco trio, een verrassing van 3 verschillende soorten chocoladetoetjes.  
Profiterols, slagroomsoesjes met chocoladesaus en advocaat.  
Marshmallow-fruit-spies, een spies van verschillende vruchten met gebrande marshmallows.  
Limoncello cheesecake, heerlijke cheesecake met de smaak van limoncello en daarbij een fris 
bolletje sorbetijs.         
Dame Blanche, vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom. 
Coupe caramel, vanille ijs met caramelsaus, stukjes caramel en slagroom.  
Coupe advocaat, vanille ijs met advocaat en slagroom.  
Coupe aardbei, vanille en aardbeien ijs, verse aardbeien en slagroom.  
Sorbet Meloen, verschillende smaken sorbetijs met verse meloen.   

Grand dessert van de chef, laat u verrassen 

 Tarte tatin met kaneelijs  
 
 
 

Voorwaarden 
Eindeloos genieten is uitsluitend per tafel te bestellen; 

Max 5 verschillende gerechten per tafel, 1 gerecht per persoon, per ronde; 
Gerechten te bestellen tot 21:30 (nagerechten tot 22:00) 

Kinderen 4 tot en met 11 jaar € 12,50 
Prijs “EindeloosKerst” € 29,95  

Garnituren zijn aangepast aan het seizoen. 
  



 

 

 
 
 
 
 

 
€ 29,95 p.p. 

 

Ontvangst  
Prosecco en een amuse van het huis 

 

Voorgerecht  
Salade van gerookte forel en gemarineerde garnalen 

 met een zachte mierikswortelsaus 
 

Of 

 
 Salade paddenstoelen kroketjes  

en een zachte limburgse mosterdsaus  
 

Tussengerecht   
Bospaddenstoelen knolselderij velouté 

 
Of 

 
Ravioli gevuld met pecorino met een truffel schuim 

 
 

Hoofdgerecht  
Onze klassieker ‘konijn in het zuur’ 

 
Of  

 
Kabeljauw (met) risotto en een beurre blanc saus   

 
Of 

 

Zacht gegaarde kalfslende met een romige morillessaus  
 

Dessert 
Grand dessert  

 
Of 

 

Tarte tatin met kaneelijs  
 
 
 

 

 

KerstMenu 



 

 

 
 
 

 
Voorgerechten 

Pomodori soep, geserveerd met basilicumroom € 5,50  

Uiensoep, gegratineerd met kaas € 5,75  
Soep van de dag, vraag het aan een van onze medewerkers € 6,50  

Nacho’s overbakken met kaas, geserveerd met guacamole en sour cream € 6,95  

Bruschetta, toast met een frisse tomaten basilicum salsa € 6,75  
Vitello Tonato, een combinatie van kalfslende met tonijncreme en krokante kappertjes € 10,50  
Scampi’s, in kruidenboter gebakken, geserveerd met een salade garnituur € 9,75  

 Salade van gerookte forel en gemarineerde garnalen met een zachte mierikswortelsaus € 6,50  

 Salade paddenstoelen kroketjes en een zachte Limburgse mosterdsaus € 7,00 
 

Tussengerechten  

 Bospaddenstoelen knolselderij velouté € 3,00   

 Ravioli gevuld met pecorino met een truffel schuim € 3,50  
 

Salades  
Salade spicy chicken,  
zachte kipreepjes met paprika, ui, taugé en nootjes, afgeblust met soja en chilisaus € 12,75  
Salade bief,  
gewokte biefreepjes met ui, paprika en champignons in een zachte stroopdressing € 13,50 
Salade vijverpark,  
huisgemarineerde zalm en garnaaltjes afgegarneerd met een limoenmayo € 13,50 
Salade geitenkaas,  

een zachte geitenkaas met (of zonder) spek, appel en een notenmelange € 12,75  

 
Hoofdgerechten 
Griekse spies, gegrilde spies van kip ‘souvlaki style’ met coleslaw en tzatzikisaus € 15,75  
Saté van varkenshaas, gegrilde spies van varkenshaas, geserveerd met atjar, salade  
en kroepoek € 16,75  
Schnitzel Holsteiner, huisgemaakte schnitzel geserveerd met een spiegeleitje en passende 
seizoensgroenten € 16,50  
Brikke Burger, 100% rund met tomaat, augurk, gefrituurde ui, kaas, spek en BBQsaus € 16,50  
Beef Teriyaki, gewokte biefreepjes, wokgroenten, afgeblust met een teriyakisaus op een bedje 
van noedels € 17,50  
Piepkuiken, in de oven gegaard piepkuiken met knoflook, gepofte tomaat en passende 
seizoensgroenten € 18,50  
Zoete kipstoof, een stoof van kip met een zachte saus van Affligem Dubbel € 15,75  
Vispakketje, jonge kabeljauw in folie gestoomd met fijne groentes, witte wijn  
en kruidenboter € 17,00  
Vis van de dag, heerlijk stukje dagverse vis geserveerd met groentes en een bijpassende 
smaakvolle saus € 17,50  
Indische loempia, een loempia met een saus van tomaat en zwarte bonen, geserveerd met 

noedels € 15,75  
Courgette taartje, een courgette gevuld met groentes, couscous en een verse  

tomatensaus € 16,50  

“KerstA la Carte” 



 

 

 Onze klassieker ‘konijn in het zuur’ € 16,75  

 Kabeljauw (met) risotto en een beurre blanc saus € 16,50   

 Zacht gegaarde kalfslende met een romige morillesaus € 17,00  
 
Nagerechten  
Crème brûlée, gecarameliseerde vanillepudding met een bolletje chocolade ijs € 6,50 
Choco trio, een verrassing van 3 verschillende soorten chocoladetoetjes € 6,50 
Profiterols, slagroomsoesjes met chocoladesaus en advocaat € 6,50 
Marshmallow-fruit-spies, een spies van verschillende vruchten met gebrande  
marshmallows € 6,50 
Limoncello cheesecake, heerlijke cheesecake met de smaak van limoncello en daarbij een fris 
bolletje sorbetijs € 6,50         
Dame Blanche, vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom € 5,75 
Coupe caramel, vanille ijs met caramelsaus, stukjes caramel en slagroom € 5,75 
Coupe advocaat, vanille ijs met advocaat en slagroom € 5,75 
Coupe aardbei, vanille en aardbeien ijs, verse aardbeien en slagroom € 6,50 
Sorbet Meloen, verschillende smaken sorbetijs met verse meloen € 6,50 

Grand dessert van de chef, laat u verrassen € 6,95  

 Tarte tatin met kaneelijs € 6,50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al onze garnituren worden aangepast aan het seizoen.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 (Let op! Dit zijn 3 gangen met aangepaste porties) 
 

 

Senioren voorgerechten 

Pomodori soep, geserveerd met basilicumroom.  
Bruschetta, toast met een frisse tomaten basilicum salsa.   
Scampi’s, in kruidenboter gebakken, geserveerd met een salade garnituur.  

 Salade van gerookte forel en gemarineerde garnalen met een zachte 

mierikswortelsaus  

        
 

Senioren hoofdgerechten 

Schnitzel Holsteiner, huisgemaakte schnitzel geserveerd met een spiegeleitje en 
passende seizoensgroenten.  
Vispakketje, jonge kabeljauw in folie gestoomd met fijne groentes, witte wijn en 
kruidenboter.  
Courgette taartje, een courgette gevuld met groentes, couscous en een verse 
tomatensaus.  

Onze klassieker ‘konijn in het zuur’  
           
 

Senioren nagerechten 

Crème brûlée, gecarameliseerde vanillepudding met een bolletje chocolade ijs.  
Choco Trio, een verrassing van 3 verschillende soorten chocolade toetjes.  
Profiterols, slagroomsoesjes met chocoladesaus en advocaat.  
Dame Blanche, vanille ijs met chocoladesaus en slagroom.  
Coupe advocaat, vanille ijs met advocaat en slagroom.  

Grand dessert van de chef, laat u verrassen 
 

Voorwaarden 
“Senioren” keuze 3-gangen voor € 19,95 

Senioren gerechten hebben aangepaste porties 
U heeft de keuze uit 3 van de bovengenoemde gerechten 

Gerechten te bestellen tot 21:30  
A la Carte mogelijk voor losse tarieven 

Per tafel keuze allen a la carte of allen arrangement. 
 
 
 

“SeniorenKerst” 



 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Voorgerechten 

 Pomodori soep, huisgemaakte tomatensoep € 2,50 

 Dag soep, vraag aan onze medewerkers € 2,95 

 

 
 
Hoofdgerechten 

 Brikke Kids,  
portie friet met snack geserveerd met salade en appelmoes  € 7,50 

Keuze uit: frikandel, kipnuggets of een kroket. 
 

 Brikke Kidsburger, portie friet met burger, salade en appelmoes € 10,50 

Kleine runderburger met kaas, spek, salade en ketchup. 
 
 

 Eindeloos Kids, kies van de Eindeloos Genieten kaart € 12,50 

Keuze uit diverse voor-, hoofd- en nagerechten. 
Geldig voor kids van 4 tot en met 11 jaar. 

 

 
 
Nagerechten 

 Puncky ijs, vanille ijs met slagroom verpakt in een verrassingsbeker. € 3,50 

 Discodip ijs, 2 bollen vanille ijs met slagroom, discodip en surprise. € 4,95 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“KinderKerstmenu” 


