
Kerstfeest met Buitenzorg 
 

 

VOORGERECHTEN 
 

Witlof salade met walnoten en 
condiment van druiven: 

 

+ Spaanse schapenkaas (vega) 
+ Zalm uit eigen rookoven (vis) 
+ Gerookte eendenborst (vlees) 

WIJNEN VOOR THUIS 
fles 0,75 liter - € 12,50 

 

 Heritage du Baron sauvignon/colombard 
 L'Impossible Merlot 
 Calusari Pinot Grigio Rosé 
 Amadeus Schoppen Vestival Moezel | fles 1 liter 

 

BUBBELS 

 Prosecco Follador | piccolo 0,2 liter  € 7,50 
 Prosecco Follador  € 17,50 
 

WIT 

 La Roche Chardonnay  € 15,00 
 Attitude Sauvignon Blanc  € 17,50 
 Friuli-Venezia Giulia Pinot Grigio  € 20,00 
 

 ROOD 

 Casa Valpolicella Classico  € 17,50 
 Luigi Bosca Malbec Old Vines  € 20,00 
 Penfolds Koonuga Shiraz Cabernet  € 35,00 

 
 
 
  

Tevens diverse wijnen(ook alcohol vrij) per glas te 
bestellen, vraag gerust om advies. 

 

TUSSENGERECHTEN 
 

Verse noodles met Vadouvan: 
 

+ Knolselderij burgertje (vega) 
+ Tonijnsteak en gamba (vis) 

+ Scharrelzwijn (vlees) 

SOEPEN 
 

Licht gebonden velouté van 
oesterzwammen met peterselie-olie: 

 

+ Paddenstoelen (vega) 
+ Kabeljauw (vis) 

+ Gerookte spekjes (vlees) 

OM TE BEGINNEN 
 
 
 
 
 
 

 

HOOFDGERECHTEN 
 

Risotto met noten, harissa en 
Parmezaanse kaas (vega) 

 

Roodbaarsfilet met groene groenten, 
getomatiseerde beurre blanc (vis) 

 

Hertenbiefstuk met een puree van 
truffel en port-jus (vlees) 

SUPPLEMENTEN | € 2,50 
per supplement 

 

Salade, groenten of gebakken 
aardappeltjes? 

 
 
 

Assortiment brood met 
huisgemaakte boter & dips | € 3,50 

 

Appetizer plank, 

verrukkelijke authentieke hapjes 

van de bovenste plank, 

heerlijk voor bij de borrel | € 8,00 
 

Amuses 

feestelijke hapjes om alvast in 

de stemming  te komen, 8 stuks | € 15,00  



Kerstfeest met Buitenzorg 

 

 

BIER VOOR THUIS 
per flesje 0,2 liter tot 0,33 liter 

 

 Hertog Jan 0.0 / Radler 0.0 € 2,00 
 Hoegaarden Citrus 2.0 € 3,50 
 Hertog Jan Weizener € 3,50 
 Duvel € 4,50 
 Desperados € 5,00 
 Westmalle Tripel € 5,00 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VIJFGANGEN 
KEUZE PROEVERIJ | € 39,50 

 
U kunt per gang kiezen uit een 

vegetarisch-, vis- of vleesgerecht 

 

Shared Dining | € 25,00 p.p. 

 Enorm gevarieerd, een origineel eetfeest met 
 onze beste gerechten. 

 Het voorgerecht is samengesteld uit zowel 
 vegetarische-, vis- als vleesgerechten, alles op
 mooi opgemaakte schotels. Het hoofdgerecht 
 bestaat in de regel uit 1 vegetarisch-, 1 vis- en    
 2 vleesgerechten, maar kan op verzoek 
 aangepast worden. Het dessert is een 
 combinatie van diverse zoetwaren 

 De schalen kunt u midden op tafel zetten, 
 zodat u samen met uw gasten kunt proeven en 
 delen! Bovendien geeft dit diner u en uw 
 gasten nog een keuzemogelijkheid aan tafel 

 Luxe variant? | € 10,00 meerprijs 

 

   KERSTKALKOEN 
€ 150,00 

 

Nog zo’n goed idee van Buitenzorg: 
 

Een hele kalkoen met bijpassende garnituren 
Even in de oven en zo op tafel! 

NAGERECHTEN 
 
 

Grand Dessert met o.a. sablé taart, 
chocolademousse, bavarois van 
mandarijnen en amandelroom 

 

of 
 

Kaasplankje met diverse binnen- en 
buitenlandse kazen 

 

 

BESTELLEN VIA 
BUITENZORG@BUITENZORG.NL 

OF BEL 0318-610313 
 

OPHALEN VIA DRIVE-THRU 
IN KERSTSFEER 

 
(in overleg ook aan huis te brengen) 

 

BUITENGEWOON 
BUITENZORG 

 

Heeft u in deze tijd toch nog 
een speciale gelegenheid of 
heeft u specifieke wensen? 

Laat het ons weten! 
 

In overleg kunnen we vast iets bijzonders 
voor u en uw gezelschap samenstellen... 


