
CHRISTMAS IN A BOX
24/12/2021 - 25/12/2021 Feestzaal Saksenboom

Trio van koude amuses
Trio van warme amuses

Assortiment stoomhapjes
Menu kreeft - involtini

Menu kreeft - kabeljauw

 €
  €

€
€
 €

9,5
11
16
72
73

Menu scampi - involtini
Menu scampi - kabeljauw

Kindermenu
Wijnbox 1
Wijnbox 2

€
€
€
€
€

58
59
23
30
60

Voorgerecht
Kreeft “Saksenboom”

traaggegaarde romatomaatjes - basilicum - hoeveboter - look
of

Scampi “Saksenboom”
groentejulienne - fusion sausje met Oosterse en mediterrane kruiden 

Knolseldersoep
truffelroom

Hoofdgerecht
Involtini met Zuiderse vulling

pommes fondants - saus van wilde boschampignons - wintergroenten
of

Kabeljauw
gratin dauphinois - gestoofde prei - hoevebotersaus 

Kerstbuche “Saksenboom”
biscuit - gezouten karamel - notencrumble 

 chocoladesaus - slagroom - Grand Marnier - framboos - krokante chocolade

MENU

KINDERMENU
Tomatensoep met balletjes op een prikker

Lasagne

Kerstbuche “Saksenboom”

APEROTIME

Een goed diner smaakt nog beter in combinatie met een smaakvolle,  
lekkere wijn. Een hapje vraagt dan weer om een 

feestelijk glaasje bubbels. 
Net als bij onze gerechten kiezen we ook bij onze dranken resoluut voor kwaliteit 

en dit laat zich in elk van onze boxen proeven vanaf het eerste glas!

Wijnbox 1
Voor deze box selecteerden we

onze huiscava en onze witte en rode huiswijn uit wijnbar 1

Wijnbox 2
Voor deze box selecteerden we 

onze huischampagne en een witte en een rode wijn uit wijnbar 2

Trio van koude amuses
tartaar van zalm - frisse marinade - krokantje

wildpaté - chutney van rode ui - toast rozijnenbrood
geitenkaas - honing - rozemarijn - Ganda - krokantje van parmezaan

Trio van warme amuses
witloof - honing - balsamico - foie gras

gegratineerde oester - gerookte zalm - champagneroomsaus
champignon - blauwe kaas - peterselie

Assortiment huisgemaakte 
stoomhapjes (12st)

4x scampi - lamsgehakt - citroengras - gember - koriander
4x kip - groene curry - limoenblad

4x krab - rundsgehakt - zoetzuur - soya - wasabi
Oosters dipsausje

(stoommandje of steamer nodig)


