
VIER THUIS KERST MET DE ZEEMEEUW!
Dit jaar verzorgen wij weer kerstdiner boxen voor thuis, waarmee je binnen een handomdraai

een kerstdiner op tafel zet! 

De boxen bestaan uit gerechten naar keuze. Alle gerechten worden door ons voorbereid. Met

onze instructies geef je de gerechten thuis een finishing touch (maximaal 10 minuten) en

presenteer je zo een prachtig kerstdiner thuis.

De kerstdiner boxen zijn te bestellen voor kerstavond, eerste & tweede kerstdag en kunnen

diezelfde dag opgehaald worden tussen 15:00 uur en 17:00 uur bij de Zeemeeuw. 

Het bestellen van de kerstdiner box vol verrassingen kan vanaf nu tot 17 december via

0294-261234 of een mailtje naar info@zeemeeuw.net met daarin het volgende vermeld:

 aantal personen, gerecht keuzes, de datum waarop je de box wilt en je telefoonnummer.

3-gangen menu voor €39,50

4-gangen menu (incl. tussengerecht kreeftenbisque) voor €47,50

5-gangen menu (incl. kreeftenbisque &  kaasplank) €55,00

Kids 3-gangen menu €24,50

Bij de bestelling van een kerstdiner box vragen wij u een aanbetaling te voldoen van 50% van

het totaal bedrag via tikkie of contant.

VIER KERST BIJ DE ZEEMEEUW!
De Zeemeeuw zal tijdens kerst geopend zijn van 09:30 uur tot 17:00 uur zolang de covid- 19

maatregelen het toestaan.

Jullie kunnen bij ons terecht voor een heerlijk kopje koffie met lekkers of een gezellige

kerstlunch! Kijk op de website www.zeemeeuw.net voor onze kerstkaart.  



VOORGERECHTEN
Trio van Zalm

Tartare, gravad lax & gerookt met limoen-mayonai
 

Hertenrug Carpaccio
Met rode kool salade & rode wijn stroop

 

Bieten Carpaccio
Mousse van geitenkaas & gekonfijte appel

 

Kreeftenbisque

Fazantenborst
Met zuurkool & bospaddenstoelen roomsaus

 

Halve Kreeft +€7,50
Met duxelle van champigons & room

 

Tournedos
Met passende groenten & madeira saus

 

Heilbot Filet
Zwemmend in een boter van groene kruiden met 

gegrilde roseval aardappels
 

Gevuld bladerdeeg (vegetarisch)
Met cantharellen, seizoensgroenten & truffeljus 

 

 
Chocolade Moelleux

met .....
 

Grand Dessert €2,50
Verschillende kleine desserts

 

Kaasplankje 
Selectie van 3 kazen, vijgenbrood & compôte

HOOFDGERECHTEN 

DESSERTS

KIDS MENU

VOORGERECHTEN
Runder Carpaccio

met Parmezaanse kaas, rode ui & pesto dressing
 

Pomodori Soep 

HOOFDGERECHTEN
Heilbot filetje  of Tournedos
Met gepofte aardappel & garnituur

DESSERT
Chocolade Moelleux

KERSTBOX MENU

Broodje met aïoli & gezouten boter €4,50


