
Amuse 
Verrassing van het huis

Kerstmenu
Voorgerechten 
Soep
Keuze uit: Tomatensoep met balletjes of kip-groentensoep
Bruchetta 
Kruidige, geroosterde broodjes met tomatensalsa en basilicum
Carpaccio 
Dungesneden ossenhaas met rucola, pijnboompitjes, truffelmayonaise en parmezaanse kaas
Gemarineerde garnalen
Garnalen gemarineerd in knoflookolie
Wildragoût
Bladerdeegbakje gevuld met wildragout en bospaddenstoelen

Hoofdgerechten 
Mixed grill
Mix van varkenshaas, biefstuk, kipfilet en spareribs  
Schnitzel
Varkenschnitzel met champignonroomsaus, pepersaus of stroganoffsaus
Varkenshaas 
Varkenshaasmedaillons met champignonsaus, pepersaus of stroganoffsaus 
Gegrilde zalm
Gegrilde zalm met pittige cranberrysaus
Veggie Wellington
Gebakken bospaddestoelen, noten en ahornsiroop in een jasje van bladerdeeg
Hertenbiefstuk
Malse biefstuk met een saus van rode port

Desserts
Vanilleijs met warme kersen
2 bolletjes vanilleijs met warme kersen en slagroom  
Dame blanche
2 bolletjes vanille-ijs met slagroom en warme chocoladesaus
Bastogneparfaît 
Romige parfait met bastogne, warme caramelsaus en slagroom
Luxe koffie/thee
Kopje koffie of thee met diverse mini-lekkernijen

Tussengerecht 
Börek
Turkse specialiteit van gefrituurd filodeeg met een vulling van fetakaas & peterselie  

Een coronabewijs zoals een QR-code  is bij ons, o.b.v. de huidige regelgeving, niet verplicht. 
Reserveren graag via de website restaurantdekers.nl/  of  telefonisch via 0344-608921 

Rijksweg A15 1
4043HA Opheusden

Kinderen t/m 9 jaar  -  € 17,50 -p.p. 
Volwassenen - € 49,95 p.p. 

24 december vanaf 17:30  
25 & 26 december vanaf 12:30 en vanaf 17:30 

(Alle hoofdgerechten worden geserveerd met salade, frites / 
gebakken aardappeltjes /aardappelkroketjes exclusief sauzen)

Scan de QR!



Reserveren graag via de website restaurantdekers.nl/  of  telefonisch via 0344-608921 
Een coronabewijs zoals een QR-code  is bij ons, o.b.v. de huidige regelgeving, niet verplicht.

Daarnaast zijn mondkapjes wel verplicht! 

Rijksweg A15 1 | 4043HA Opheusden

ACTIE
3 Gangen Menu 

24,50
Voorgerecht: 

Soep naar keuze
Tomatensoep, Kip groente soep, Soep van de dag

Carpaccio
Champignons op toast

Garnalen Piri Piri

Nagerecht:
Dame blanche 2 bolletjes vanille-ijs met 

slagroom en warme chocoladesaus
Sorbet (aardbei en banaan ijs met fruitcocktail, 

aardbeiensaus en slagroom)  
Koffie of thee na

Hoofdgerecht:
Mix Grill

varkenshaas, biefstuk, kipfilet, spareribs

Hollands Biefstuk
Varkenshaas

Schnitzel / Kipschnitzel
Kipfilet

Gegrilde Zalm 
Spareribs

Kipsaté (kipdijfilet)
Entrecotes

Geserveerd  metSalades met Friet of 
gebakken krieltjes of aardappelkroketjes exclusief saus

Geldig 
14/11/2021 

tot 28/2/2022
24 uur van 

te voren 
reserveren is 

verplicht
Graag melden 

tijdens uw 
resevering via 

telefoon
of mail dat u 

gebruik wilt 
maken van 

deze actie.

Scan de QR!


