
Amuse 
Verrassing van het huis

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

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
Gegrilde eendenborst
Gegrilde eendenborst met een saus van rode port
Hertenbiefstuk
Malse biefstuk met een saus van rode port
Hollandse Biefstuk
Biefstuk van Hollandse Boer
Veggie Gevulde Aubergine en Gevulde Paprika
Gevulde Auberine en Paprika met rijst en kruiden
Veggie Pasta Penne
Penne met tomatensaus met parika, ui en champignons

Kindermenu
Soep
Kipnuggets
Mini Schnitzel
Frikandel
Appelmoes

Tussengerecht 
Huzare Salade / Gerookte Zalm 

Reserveren graag via de website restaurantdekers.nl/  of  telefonisch via 0344-608921 
Rijksweg A15 1 | 4043HA Opheusden

Kinderen t/m 9 jaar  -  € 19,95 p.p. 
Volwassenen - € 54,95 p.p. 

25 & 26 december vanaf 12:30 en vanaf 17:00

Desserts
Vanilleijs met warme kersen
2 bolletjes vanilleijs met warme kersen en slagroom  
Dame blanche
2 bolletjes vanille-ijs met slagroom en warme chocoladesaus
Verrassing 
Luxe koffie/thee
Kopje koffie of thee met diverse mini-lekkernijen

(Alle hoofdgerechten 
worden geserveerd met 

salade, frites,  
gebakken krieltjes, 

aardappelpuree met 
jus, pommes duchesse, 

wok groenten, 
sperziebonen met 

katenspek)
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