
Heeft U vragen of speciale wensen bel ons gerust 035-6232540 of mail naar info@puursmaeck.nl 

U kunt bij ons ook een volledig kerstmenu bestellen van 4 gangen en met wat lekkers voor bij de koffie. Het menu 

is een keuze tussen vlees of vegetarisch. Dit staat in de bestellijst aangegeven als vlees met een bolletje en 
vegetarisch met een vinkje. Als u het volledige menu van 55 euro per persoon bij ons besteld krijgt u er van ons 

een lekker amuse bij en brood met garnituur. 

 
Alles is bij ons te bestellen tot en met donderdag 23 december.  

Met uitzondering van de kalkoenen die zijn uiterlijk te bestellen tot 20 december. 

 
Uw bestelde kerstmenu kunt u afhalen op 24 december tussen 13.00 – 19.00  

Betalen kan tijdens het ophalen zowel pin als contant. 
         

Naam:…………………………………………………………………. 

   
Tel.nr.:……………………………………………………………….. 

 

E-mail:………………………………………………………………… 

 Stuks Prijs Totaal 
Borrel    
Borrelbrood gevuld met kaas en kruiden voor 4 personen   12,50  
Borrelplateau/-plank vanaf 2 personen   9,50 pp  
Crudite met groetendip voor 2 personen   6,50  
    
Voorgerechten Menu    

• Paté van gevogelte en truffel met brioche en rode biet coulis  11,50  
✓ Paté van knolselderij en truffel, zoet zure paddenstoelen en 

gemarineerde zuurkool 

 11,50  

    
Tussen gerechten Menu     

• Bisque met kreeft en gamba’s, rouille en croutons  9,5  
✓ Bouillon van gebrande prei, met spaghetti prei en amandel en 

crème fraîche 

 9,5  

    
Hoofdgerechten Menu    

• Chateaubriand met een barolojus vanaf 2 personen   24,00  
✓ Mediterraans kikkererwten brique deeg pastei met Hollandse 

oudwijker uit Lopik (vegetarisch) 

 24,00  

    
Dessert Menu    

• Grand Dessert Noëlle   10.00  
• Bonbons en chocolade kerst koekjes voor 2 personen   6,50  

    
Hoofdgerechten    
Kalkoen uit Frankrijk zonder bot, gevuld met truffel en bospaddenstoelen 

3,5 KG gegaard 

 85,00  

Kalkoen uit Frankrijk zonder bot,naturel gevuld 3,5 KG gegaard   85,00  
Kalkoen uit Frankrijk 3kg rauw  55,00  

Rundertournedos 200 gram rauw gevacumeerd   19,50  
Spies Ossenhaas 200 gram gevacumeerd   18,50  
Kaasfondue met brood en crudite  15,00  
    
Bijgerechten/garnituren / saus     
pommes duchesse 10 stuks  5,00  
Grieser Wildeman Stoofperen 5 stuks   4,00  
Sous vide gegaarde regenboog-wortels 250 gr +/- 2 personen   4,50  
Jus de veau 500 ml  10,00  
    
Dessert    
Pure chocolade moelleaux  6,50  
Appelcrumble met crème patisserie  6,50  
Grand Dessert Noëlle   10,00  
Bonbons en chocolade kerst koekjes voor 2 personen   6,50  


