
Geachte gast, 

We hebben dit jaar weer geprobeerd een gevarieerde kerstkaart met 
lekkere gerechten voor u samen te stellen. 

Reserveren: 
In verband met de planning in het restaurant is het belangrijk dat u zich 
aan de gereserveerde tijd houdt. Elke zitting hebben wij 2,5 uur voor u 
gereserveerd. 

Op Eerste Kerstdag hebben we de volgende zittingen; 
• blok 1 (starttijd 12:00 of 12:30 of 13:00)
• blok 2 (starttijd 15:00 of 15:30 of 16:00)
• blok 3 (starttijd 18:00 of 18:30 of 19:00)

Op Tweede Kerstdag hebben we de volgende zittingen: 
• blok 1 (starttijd 15:00 of 15:30 of 16:00)
• blok 2 (starttijd 18:00 of 18:30 of 19:00)

Informeert u bij onze medewerkers welke tijdstippen nog beschikbaar 
zijn. 

Na reservering: 
Mocht u bij ons een tafel boeken dan verzoeken wij u het  
keuzeformulier in te vullen. U bepaalt zelf hoeveel gangen u nuttigt. Het 
formulier kunt u bij ons meenemen, ontvangen via email of 
downloaden via www.destoepmeijel.nl. Het keuzeformulier kunt u tot 
10 december bij ons inleveren. 

Voorgerechten 
Coquilles - doperwtenpuree - krokant gebakken serranoham 13,50 
Carpaccio - truffelmayonaise - pijnboompitten - oude kaas 12.30 
Sashimi  van zalm - bedje van parelcouscous 10,70 
Spinaziesalade - kaaskroketjes – frambozendressing  9,50 

Soepen 
Krachtige paddenstoelenbouillon   7,10 
Romige bloemkoolsoep - gebakken spekjes  6,90 
Romige tomatensoep   6,70 

Hoofdgerecht vlees
Wildzwijn filet - gebakken champignons - spekjes 23,50 
Biefstuk - pepersaus  21,90 
Varkenshaas - korst van pistachenoten -  tijmjus  20,90 
Kipfilet - licor 43 marinade - sinaasappel/43 jus  18,90 
Varkensschnitzel - stroganoffsaus  18,50 

Hoofdgerecht vis en vegetarisch 
Tonijnfilet - sesam - wasabi crème (apart) 

24,50 
Zalmmoot - pesto - cherrytomaat  20,90 
Vegetarische risotto - paddenstoelen 18,50 

Nagerechten: 
Trio van kers: - panna cotta – vanille-amarena ijs – mousse  8,90 
IJstaart made by ‘t IJshofje   8,30 
Chocolademousse - vleugje Baileys salted caramel   8,30 
Koffie speciaal - bonbons – likeurtje - slagroom   7,50 

(Alle bovenstaande gerechten zijn  ook als kindergerecht te bestellen, 
tevens mogelijkheden voor combinatie frites met een kroket, frikandel 
of kipnuggets.)            




