
 

 

 
 
 

 
 

Kerstmenu 2019 
 

Keuze uit: 
 

Twee gangen á € 36,50 
 

Drie gangen á € 44,50 
 

Vier gangen á € 49,50 
 
 
 

We beginnen met een broodplankje met 
huisgemaakte kruidenboter, tapenade en aioli. 

 
Uiteraard heeft onze keukenbrigade ook nog een 

smakelijke amuse voor u in petto. 
 

  

 



 

Voorgerechten 
 
 

Hertenham 
met gemarineerde portobello en truffelmayonaise 

 
Gerookte eendenborst 

met een Oosterse loempia, venkelsalade, hoisinsaus  
en sesamzaadjes 

 
Gerookte palingfilet 

met toast 
 

Gebakken champignons 
met ui en ham op toast 

 
Vispalet 

zalm, paling, forel, makreel, rivierkreeftjes 
citroenmayonaise en toast 

 
Hollandse garnalen 

met cocktailsaus en een krokantje van zuurdesembrood 
 

RunderCarpaccio 
met oude kaas, truffelmayonaise en pijnboompitjes 

 
 

Voor / Tussengerechten 
 

Gebonden tomatensoep 
met bosui en een kaasstengel 

 
Franse uiensoep 
met kaascrouton 

 
Heeft u een allergie of eet u vegetarisch? 

Informeer bij de bediening naar de mogelijkheden. 
 



 

Hoofdgerechten 
 

Gegrilde zalmfilet 
met kerrie gembersaus 

 
Gebakken kabeljauw 

met een salsa van zongedroogde tomaat, paprika en chorizo 
 

Gestoofde oceaantongrolletjes (klassieker) 
gevuld met zalm en geserveerd met mosterd roomsaus 

 
Gebakken Zeetong 

twee zeetongen, op Volendammer wijze 
(voor dit gerecht geldt een meerprijs van  € 7,50) 

 
Tournedos 

keuze uit stroganoff- of pepersaus 
 

Varkenshaas 
met brie en truffeljus 

 
Runderstoofpotje 

bereid met Texels bockbier, Amsterdamse uien  
geserveerd met aardappelpuree 

 
Duo van hert 

biefstuk & sukade met een bospaddenstoelensaus 
 

Chateaubriand ( 2 personen) 
gebakken champignons en uien, stroganoff- en pepersaus 

 
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met dagverse 

groenten, gebakken aardappelen en frisse salade 
 
 
 

Heeft u een allergie of eet u vegetarisch? 
Informeer bij de bediening naar de mogelijkheden. 



 

Nagerechten 
 

Dame Blanche 
vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom 

 
Wintersorbet 

kaneel-ijs, vanille-ijs, stoofperen-ijs, karamelsaus,  
peer en slagroom 

 
Warm Chocoladetaartje 

karamel-zeezout ijs en slagroom 
 

Vanille panna cotta 
crumble van Oreo koekjes en vanille-ijs 

 
Chocolade mousse 

yoghurt-amarenakersen ijs, tuille en slagroom 
 

Kinderijsje 
leuke beker om mee te nemen  

gevuld met vanille-ijs en slagroom 
 
 
 
 
 

 
Bistro d’Ouwe Helling 

 
Wenst u:  

fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar 
 


