
 

Kerstmenu ‘17 
24,25 en 26 december geopend 

 
Welkom bij Biej de Tant!  
Dit jaar kunt u met Kerst a la carte bij ons 
eten of stel U eigen 3, 4 of 5 gangen-diner 
samen. Hieronder treft u onze (h)eerlijke  
gerechten aan. 
 
De a la carte prijzen staan bij de gerechten  
vermeld. Maakt u de keuze voor een 3, 4, 
of 5 gangen menu, dan krijgt u van ons een 
menu prijs aangeboden.  

3 Gangen €33,95 
Voor -Soep -Hoofdgerecht -Na 

4 Gangen€41,50 
Voor -soep Hoofd -Na 

5 Gangen €48,50 
Voor -Soep -Tussen -Hoofd -Na 
 

Bij alle gerechten hebben wij een 
Passende wijnkeuze, vraag naar onze 
wijnkaart. 

 

 
Graved lachs  
Huis gemarineerde zalm met avocadocrème, 
hazelnoot, mosterd, en dille. 
€10,95 (€3,00 supplement bij 3 gangen) 
Paprika 
Huis geroosterde paprika gevuld met, 
geitenkaas, kappertjes en tijm. Dit alles met 
een lichte en heldere tomatenbouillon. 
€9,95 (€2,00 supplement bij 3 gangen) 

Entrecote  
Tataki van entrecote (Aberdeen Angus), crème 
van aardpeer, knolselderij, paddenstoelen en 
zoet zure wortel. 
€11,95 (€4,00 supplement bij 3 gangen) 

Rosbief  
Rosbief van zacht gegaard Hertenrugfilet, 
paddenstoelencrème, parmezaanse kaas en 
een vleugje truffel 
€ 11,95 (€4,00 supplement bij 3 gangen) 

Kipcocktail   
Cocktailtje van kip en mandarijntjes 
€4,95  

Meloen met ham  
Galia Meloen met parmaham uit Italië 
€4,95 
 

Kreeftensoep 
Met een stukje gegrilde kreeft en flinterdun 
stukje gepekelde ham 
€12,95(€5,50 supplement) 

Ossenstaartsoep  
Huisgemaakte heldere ossenstaartsoep met 
een vleugje Madeira 
€7,95 

Kokossoep  
Kokossoep met peper en kervel en een 
schuimpje van mango 
€6,50 

Dashi   
Krachtige Japanse bouillon gemaakt van 
kombu(zeewier) en tonijn, sesam en zalm  
 €7,75 

Risotto  
Bospaddenstoelen risotto, met zwarte truffel 
en beukenzwammetjes 
 €8,95 
Rogvleugel  
Op een bedje van knolselderij, appelmoes van 
Granny Smith, zonnebloempitjes en beurre 
noisette  
€14,95 (€5,00 supplement) 
 
 
 



     

 

Tournedos  
Ossenhaas van het Aberdeen Angus rund 
gelardeerd met pancetta, wintergroente en 
lichte truffeljus 
€25,95(€2,00 supplement) 
Hert  
Hertenrugfilet zacht gegaard, winter groente, 
paddenstoelen, knolselderij en een heerlijke 
kersensaus 
€27,95(€4,00 supplement) 

Varkenshaas  
Livar Varkenshaas op Limburgse wijze met 
appel, rozijnen en spek met een heerlijke  
port/rodewijn stroopsaus  
€21,50 

Konijn  
Konijn in het zuur (oud oma’s recept) en 
wintergroente  
€19,50  

Eend 
Eend gekruid met ras el hanout, 
pompoenmousse, winter groenten en 
kersensaus 
€23,50(€1,00 supplement) 
 
Bij onze hoofdgerechten krijgt u frietjes,  
Salade, aardappelkroketjes en passende 
groente  
 

 
Tajine 
Heerlijke tajine gevuld met verschillende 
groente o.a. kikkererwten en feta. Dit heerlijk 
Marokkaans gekruid  
€19,50 

Zalm  
Zalm au papillot, verse groente samen met 
rode zalmfilet gegaard in witte wijn in een 
verrassend pakketje 
€20,50  
Zeebaars  
Zeebaars op de huid gebakken, mousse van  
doperwten, gegrilde groene groente en saus 
van geklaarde boter met soja en limoen.  
€21,50 

Lasagne  
Groentelasagne, gevuld met verse groente 
(pompoen, knolselderij, wortel, courgette etc.  
bearnaisesaus  en bovenop gegrilde tomaatjes   
€19,50 

 

Pangaspies  
Gepaneerde pangafilet, appelmoes en 
komkommer  
€6,95  

Kipnuggets  
Kipnuggets huisgemaakt van verse kipfilet  
€7,95 

Framboos  
Verschillende structuren van framboos, 
crumble en witte chocolade 
€8,95  

Chocolade 
chocolademousse, chocolade ijs, 
huisgemaakte bonbon, chocoladelikeur, 
brownie  
€10,95  

Kaasplankje  
Verschillende soorten kaas met truffelhoning,  
huisgebakken brood en vijgenjam 
€13,95 (€3,00 supplement) 

Kinderijsje  
vanille ijsje voor de kids 
€3,95  
 

Wild 
Rund  
Varken  
Gevogelte  
Vis  
Groente en fruit 
Paddenstoelen 
Kaas  
Vegetarisch  
 
Ben u allergisch of heeft u last van 
allergenen geef het aan zodat wij naar de 
mogelijkheden kunnen kijken! 
Wij kunnen echter geen 100% garantie 
geven voor kruis of allergenen besmetting. 
 


