
 

Kerst Brunch & Dinerbuffet 2022 

Ook dit jaar willen wij Uw kerstdinerbuffet en/of brunch verzorgen met alles erop en eraan 
 
U bent op 1e en 2e kerstdag van harte welkom vanaf 11.00 uur voor de brunch en om 16.30 uur voor 
het dinerbuffet. Ook de kids zijn welkom. Voor hen hebben we een speciaal kinderbuffetje met 
frietjes en diverse snacks. 
 
Om U een indruk te geven wat wij U willen serveren, stellen wij het volgende voor U samen: 
 
Kerst Dinerbuffet Kerst Brunch 

- Stokbrood en diverse sausjes 
- Wildsoep van gevogelte en wildsoorten 
- Gebonden tomatensoep met balletjes 
- Huisgemaakte Huzarensalade 
- Huisgemaakte Zalmsalade 
- Huisgemaakte Tonijnsalade 
- Griekse salade 
- Pastasalade 
- Salade Caprese 
- Verse fruitsalade 
- Serranoham met meloen 
- Rundercarpaccio 
- Gerookte zalm 
- Haring 
- Gerookte forelfilet 
- Gepocheerde Zalmforel 
- Gevulde eieren 
- Garnalen 
- Ossenhaaspuntjes in stroganoffsaus 
- Varkenshaaspuntjes met champignonroomsaus 
- Kruisbergse Jachtschotel 
- Zalmfilet met mosterdsaus 
- Geb. aardappelen en Pommes Duchesse 
- Rijst 
- Verse warme groenten 

 

- Gebonden tomatensoep met balletjes 
- Wildsoep van gevogelte en wildsoorten 
- Diverse broodsoorten 
- Diverse vleeswaren 
- Huisgemaakte Huzarensalade 
- Huisgemaakte Zalmsalade 
- Griekse salade 
- Pastasalade 
- Salade Caprese 
- Verse fruitsalade 
- Serranoham met meloen 
- Rundercarpaccio 
- Gerookte zalm 
- Haring 
- Gerookte forelfilet 
- Gevulde eieren 
- Garnalen 
- Kruisbergse Jachtschotel 
- Gebakken champignons 
- Runderstoofpot met rijst 
- Geb. aardappelen & Pommes Frites 
- Roerei 
- Uitgebreid kaasplankje 

 
Grandioos Dessertbuffet met voor ieder wat 
wils 

 
Dessertbuffet met diverse ijs- en 
puddingsoorten en geflambeerde kersen 

 
Prijs: € 43,50 p.p. 
Kinderen tot 12 jaar € 20,00 
Een apart kinder buffetje 

 
Prijs: € 37,50 p.p. 
Kinderen tot 12 jaar € 17,50. 
Een apart kinder buffetje 

 

Salades & Puddingen 
Voor de feestdagen, uit eigen keuken! 
 

- Huzarensalade opgemaakt met diverse vleessoorten 
- Zalmsalade opgemaakt met diverse vissoorten 
- Chocolademousse 
- Aardbeienbavarois 

 
 
 
€9,00 p.p 
€10,50p.p  
€4,50 p.p 
€4.50 p.p 

 
ALLEEN OP RESERVERING 

 
Telefonisch: 0314-324123 

E-mail: Info@dekruisberg.nl 

   


