
 

 

 

OP VEILIGE AFSTAND TAFELEN MET KERST? 
 

Dat kan bij de Agnietenberg! Gezellig samen zijn, genieten van bijzondere 

gerechten, op een sfeervolle locatie. Dit jaar is alles een beetje anders en zullen 

wij alle regels aanhouden die door de regio IJsselland zijn aangegeven.  

 

Speciaal voor de kerstdagen heeft ons keukenteam een 

culinair amusediner samengesteld. 

 

24 december 2021 

Diner:  18.00 – 22.00 uur  € 49,50 p.p. 

25 december 2021 

Lunch: 11.30 – 15.00 uur  € 39,50 p.p. 

Diner:  18.00 – 22.00 uur  € 49,50 p.p. 

26 december 2021 

Lunch: 11.30 – 15.00 uur  € 39,50 p.p. 

 

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

bij uw reservering.  

 

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

met een gezelschap vanaf 20 personen, zowel de lunch en het diner de gehele 

maand december bij ons reserveren. Een uitgelezen kans om in onze sfeervolle 

ambiance alvast voor of na de kerstdagen te genieten van uw samenzijn met 

familie of collega’s. 

 

Voor vragen of reserveringen kunt u contact met ons opnemen via: 038-4532872 

of info@agnietenberg.nl 

 

 

Tot ziens, Het Agnietenbergteam 

 

 

 



 

 

KERSTLUNCH  
 

Kerstcocktail (met of zonder alcohol) 

 

Aansluitend zullen wij de volgende gerechtjes serveren: 

Op iedere tafel plaatsen wij landbrood met smeersels 

Soep van rode biet en pastinaak met kidneybonen 

Klassiek gevuld eitje en een pittig gevuld eitje 

Flammkuchen 

Wrap met carpaccio 

Langzaam gegaard buikspek 

Gerookte eendenham 

Gepaneerde zalm 

Biefstukje 

Crème brûlée van speculaas 

Arretjescake met roomijs 

 

KERSTLUNCH KIND 
 

Kindercocktail  

 

Aansluitend zullen wij de volgende gerechtjes serveren: 

Pompoensoep  

Puddingbroodje 

Serranoham met fruit  

Klassiek gevuld eitje  

Poffertjes 

Wrap met kip 

Pizza 

Kerstijsje 



 

 

VEGETARISCHE KERSTLUNCH  
 

Kerstcocktail (met of zonder alcohol) 

 

Aansluitend zullen wij de volgende gerechtjes serveren: 

Op iedere tafel plaatsen wij landbrood met smeersels 

Soep van rode biet en pastinaak met kidneybonen 

Klassiek gevuld eitje en een pittig gevuld eitje 

Flammkuchen 

Wrap met hummus 

Caprese met gerookte mozzarella 

Kikkererwtenburger met Parmezaanse kaas 

Tomatenquiche 

Filodeegbakje met spinazie en ricotta 

Crème brûlée van speculaas 

Arretjescake met roomijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Volwassen 39.50 p.p. 

Kinderen (van 4 tot 12 jaar) 19.75 p.p.  

Kinderen (onder de 4 jaar) kunnen kosteloos meeprikken 

Drankjes (buiten het welkomstdrankje om) zijn niet inbegrepen 

 
 

 



 

 

KERSTDINER 
 

Kerstcocktail (met of zonder alcohol) 

 

Aansluitend zullen wij de volgende gerechtjes serveren: 

Wildterrine 

Bavarois van garnalen 

Soep van rode biet en pastinaak met kidneybonen  

Carpaccio van bavette 

Geitenkaasbitterbal 

Bonbon van zalm 

penne met spinazie en ricotta 

Vitello tonato 

Langzaam gegaard buikspek 

Gerookte eendenham 

Gepaneerde zalm 

Biefstukje 

Crème brûlée van speculaas 

Arretjescake met ijs 

Vijgenbrood met camembert en portgelei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volwassen 49.50 p.p. 

Kinderen (van 4 tot 12 jaar) 19.75 p.p.  

Kinderen (onder de 4 jaar) kunnen kosteloos meeprikken 

Drankjes (buiten het welkomstdrankje om) zijn niet inbegrepen 



 

 

 

KERSTDINER KIND 
 

Kindercocktail  

 

Aansluitend zullen wij de volgende gerechtjes serveren: 

Pompoensoep  

Puddingbroodje 

Serranoham met fruit  

Klassiek gevuld eitje  

Poffertjes 

Wrap met kip 

Gepofte cherry tomaatjes 

Pizza 

Kerstkaneelkoekje 

Kerstijsje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volwassen 49.50 p.p. 

Kinderen (van 4 tot 12 jaar) 24.75 p.p.  

Kinderen (onder de 4 jaar) kunnen kosteloos meeprikken 

Drankjes (buiten het welkomstdrankje om) zijn niet inbegrepen 



 

 

 

VEGETARISCH KERSTDINER 
 

Kerstcocktail (met of zonder alcohol) 

 

Aansluitend zullen wij de volgende gerechtjes serveren: 

Terrine met gegrilde paprika en feta 

Bavarois van tomaat 

Soep van rode biet en pastinaak met kidneybonen  

Carpaccio van biet 

Geitenkaasbitterbal 

Bonbon van roomkaas en komkommer 

Penne met spinazie en ricotta 

Courgettelinten op eigen wijze 

Tomatenquiche 

Wrap met hummus 

Zoete aardappelfriet met truffelmayonaise 

Portobello met paddenstoelenrisotto 

Crème brûlée van speculaas 

Arretjescake met ijs 

Vijgenbrood met camembert en portgelei 

 

 

 

 

 

 

Volwassen 49.50 p.p. 

Kinderen (van 4 tot 12 jaar) 24.75 p.p.  

Kinderen (onder de 4 jaar) kunnen kosteloos meeprikken 

Drankjes (buiten het welkomstdrankje om) zijn niet inbegrepen 

 


