
FEESTELIJKE KERSTAMUSE

VOORGERECHT SHARING PLANK
Brood met dips | Olijven | Mini salade geitenkaas | 

Gevulde paddenstoelen met roomkaas | 
Gamba spiesjes | Mini fishy salad | Mini rundercarpaccio

SOEP
Wordt geserveerd met brood en kruidenboter

Wild bouillon 
Paddenstoelen | Bosui | Kruiden Crème Fraîche

         Tomatensoep      
 Pommodori tomaten | Crème Fraîche | Basilicum  

HOOFDGERECHT
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet

Duo van wild | Crème van Pastinaak | Seizoensgroenten | 
Stoofpeertje | Jus van Rode Port

Varkenshaas | Gevuld met Brie | Omwikkeld met Serrano ham | 
Seizoensgroenten | Champignon roomsaus

Kabeljauw | Op de huid gebakken | Gamba’s | Parelcouscous |  
Gepofte groenten | Hollandaisesaus

Vega stoofpotje | Gepofte wintergroenten | Jackfruit | 
Pastinaakpuree | Rucola

           
Breid je gerechten uit met jouw favoriete side dishes!

    Zoete aardappel friet 3,75 
Gepofte groenten 3,50

Frisse salade 3,00
Aardappel gratin 3,75

DESSERT SHARING PLANK
Hangop met vijgencompote, verse vijgen en munt | 

IJslolly | Crème Brûlèe | Parfait van framboos | Brownie met caramelsaus

KerstTafel Compleet: 

 Maak je Kerstdiner compleet met bijpassende wijnen of 

speciaalbieren per gerecht voor ultieme smaakbelevingen!

KERSTMENU
Een heerlijk en feestelijk kerstdiner, speciaal voor ju llie met liefde

bereid! 47, 50
Merry Christmas! Liefs, Team DOK6 Horeca.

HORECA

Al onze gerechten kunnen allergenen 

bevatten, heeft u een allergie laat het ons 
weten! 

Gerechten met een     zijn vegetarisch. 



KINDER KERSTAMUSE

VOORGERECHT
Kipcocktail of Zalmcocktail | 5,50

SOEP
Wordt geserveerd met kaasstengel

         Tomatensoep | 3,50     
    

HOOFDGERECHT
Frietjes | Met frikandelletjes, kipnuggets of bitterballen | 5,00
Gebakken zalm | Met pastalinten en Remouladesaus | 9,50

Spaghetti | Met gehakt, rode saus en geraspte kaas | 9,50
Pannenkoek | Naturel of met appel | 4,75

      
DESSERT

Feestelijk verrassingstoetje! | 4,75

KINDER
KERSTMENU

Een heerlijk en feestelijk kerstdiner, speciaal voor ju llie met liefde
bereid! Merry Christmas! Liefs, Team DOK6 Horeca.

HORECA

Al onze gerechten kunnen allergenen 

bevatten, heeft u een allergie laat het ons 
weten! 

Gerechten met een     zijn vegetarisch. 


