
KERST



SFEERVOL TAFELEN MET KERST

Dat kan bij de Agnietenberg! Gezellig samen zijn, genieten van bijzondere gerechten, op een sfeervolle locatie.

Speciaal voor de kerstdagen heeft ons keukenteam weer een culinair menu samengesteld.

22, 23 & 24 DECEMBER 2018

Drie, vier of vijf gangen diner

25 & 26 DECEMBER 2018

 Brunchbuffet:  11.00 – 14.00 uur

 Koud & warm buffet: 17.30 - 21.00 uur 

 
 

Wanneer u een speciaal dieet of allergie heeft, vragen wij u om dit aan te geven bij uw reservering. 

Tijdens de brunch is er voor kinderen een kinderhoek met speelgoed aanwezig  

en kan er onder begeleiding geknutseld worden.

Omdat velen van u misschien al andere plannen hebben op deze dagen, kunt u met een gezelschap  

vanaf 20 personen, de brunch, het buffet of het diner al vanaf maandag 10 december bij ons nuttigen.  

Een uitgelezen kans om in onze sfeervolle ambiance alvast voor de kerstdagen te genieten  

van uw buffet of diner met familie of collega’s.

Voor vragen of reserveringen kunt u contact met ons opnemen 

via: 038-4532872 of info@agnietenberg.nl



KERSTBRUNCH
Bouillon van rund gevuld met paddenstoelen 

en geserveerd met een crouton van ui en kaas

*
Een royaal kerstassortiment brood 

Selectie van diverse vleeswaren en kaassoorten
Salade met geitenkaas, appel en walnoot
Warm gerookte zalmsalade en aardappel 

Salade met pulled chicken 
Crostini met eendenlevermousse en cranberry 

Paté en croûte in diverse smaken

**

Kabeljauw met bearnaisesaus
Stoofpot van wild

Omelet Agnietenberg
Paddenstoelentaart

 
***

Stoofperenroomijs
Appelsorbetijs
Vanilleroomijs
Wintermuffin

Bavarois van bitterkoekjes
Mini apfelstrudel

Flensjes met sinaasappelsaus
Slagroom

Dessertkoekjes
Dessertsauzen

Volwassenen 29.95 p.p.
Kinderen (van 4 tot 12 jaar) 19.95 p.p.

 Kinderen (onder de 4 jaar) kunnen kosteloos meeprikken
Drankjes zijn niet inbegrepen



KERSTBUFFET
Bouillon van rund gevuld met paddenstoelen 

en geserveerd met een crouton van ui en kaas

*

Gerookte biefstuk, ingelegde paddenstoelen en balsamico
Diverse soorten ham

Crostini met eendenlevermousse en cranberry 
Salade met geitenkaas, appel en walnoot

 Warm gerookte zalmsalade en aardappel
Salade met pulled chicken

Paté en croûte in diverse smaken
Diverse soorten brood met kruidenboter en roomboter

**

Stoofpot van wild
Diamanthaas met rode portsaus

Kabeljauwfilet met bearnaisesaus
Ravioli van ricotta en spinazie

Procureur met jachtsaus
Gekruide aardappelgratin

Gesuikerde witlof met amandelschaafsel
Hutspot

***

Stoofperenroomijs
Appelsorbetijs
Vanilleroomijs
Wintermuffin

Bavarois van bitterkoekjes
Mini apfelstrudel

Flensjes met sinaasappelsaus
Slagroom

Dessertkoekjes
Dessertsauzen

Volwassenen 34.95 p.p.
Kinderen (van 4 tot 12 jaar) prijs per persoon 19.95 p.p.

 Kinderen (onder de 4 jaar) kunnen kosteloos meeprikken
Drankjes zijn niet inbegrepen



KERSTDINER

*
Terrine

Vechtdalvarken / Serranoham / piccalilly / zilverui
of

Zalmtartaar
gerookte sjalotjes / kappertjes / kwartelei / mayonaise van basilicum & knoflook

**
Bouillon van rund

paddenstoelen / crouton van ui en kaas
of

Gebonden soep
pompoen / aardpeer

***
Pasta

lintpasta / geitenkaas / olie van chorizo of olie van kruiden
of

Fazant
zuurkool / rozijnen / spek / jus

****
Hertenbiefstuk

gekarameliseerde spruitjes / jus met cognac
of

Zeebaars
crème van zoete aardappel / saus van witte wijn en boter 

*****
Dessert

bavarois van kaneel / boerenjongens ijs / amandeltuile

3-gangen prijs per persoon 32.50
4-gangen prijs per persoon 38.50
5-gangen prijs per persoon 45.00

Drankjes zijn niet inbegrepen



VEGETARISCH KERSTDINER

*
Bietencarpaccio

walnoot / zeezout / zwarte peper / dressing van balsamico

**

Gebonden soep

pompoen / aardpeer

***

Pasta

lintpasta / geitenkaas / olie van kruiden

****

Vegetarische verrassingen 

bitterbal van truffelaardappel / taartje van paddenstoelen / rode kool 

*****

Dessert

bavarois van kaneel / boerenjongens ijs / amandeltuile

3-gangen prijs per persoon 32.50
4-gangen prijs per persoon 38.50
5-gangen prijs per persoon 45.00

Drankjes zijn niet inbegrepen



KINDERMENU

*
Fruit van het seizoen

**
Pompoensoep

***
Granité van sinaasappel

****
Kerstboompizza

of
Warme wafel / crème van kastanje / poedersuiker

*****
Kinderijsje

3-gangen prijs per kind 12.50
4-gangen prijs per kind 15.00
5-gangen prijs per kind 17.50

Drankjes zijn niet inbegrepen



De Agnietenberg, Haersterveerweg 23, 8034 PJ Zwolle, Tel.(038) 453 28 72
www.agnietenberg.nl, info@agnietenberg.nl




