
 
Geachte gast, 
 
Voor u het weet, is het alweer kerst! 
Vrijdag 25 december, 1e kerstdag, zijn wij geopend voor diner. 
Zaterdag 26 december, 2e kerstdag, zijn wij geopend voor lunch en diner. 

 
Kerstlunch  
Kerstamuse 

- 
Eendenborst 

Marbre van gerookte eendenborst en gekonfijte eendenbout | eendenlever krullen 
tijm | dadel | sinaasappel 

- 

Optioneel 
Kalf 

Zacht gegaarde kalfswang | zwezerik | pastinaak | spitskool | stoofjus met eekhoorntjesbrood 
- 

Hert 
Gebraden hertenrugfilet | pompoen | spruitjes | kastanjepuree | wildsaus met specerijen en cranberry 

- 
Chocolade 

Structuren van melkchocolade | tonkabonen | karamel | hazelnoot roomijs  
 

 
 

Kerstdiner 
Kerstamuse 

- 
Eendenborst 

Marbre van gerookte eendenborst en gekonfijte eendenbout | eendenlever krullen 
tijm | dadel | sinaasappel 

- 
Kalf 

Zacht gegaarde kalfswang | zwezerik | pastinaak | spitskool | stoofjus met eekhoorntjesbrood 
- 

Spoom 
Scroppino van mandarijn 

- 
Hert 

Gebraden hertenrugfilet | pompoen | spruitjes | kastanjepuree | wildsaus met specerijen en cranberry 
- 

Optioneel 
3 kazen geserveerd met notenbrood  

- 
Chocolade 

Structuren van melkchocolade | tonkabonen | karamel | hazelnoot roomijs  
 
 

 
Kindermenu  

Serranoham met meloen 
- 

Tomatensoep 
- 

Mini runderhamburger op brioche brood met kaas, tomaat, sla, ketchup, mayonaise en friet 
- 

Dame blanche 



 
 

 

Kosten 
Lunch 
3 gangen € 49,50 p.p. 
4 gangen € 62,50 p.p. 

 
Diner 
5 gangen € 69,50 p.p. 
6 gangen (inclusief kaasplateau) € 77,50 p.p. 

 
Kindermenu 
Lunch 3 gangen € 23,50 p.p. 
Diner 4 gangen € 27,50 p.p. 

 
Optioneel 
Uw kerstlunch of -diner all-in. 

 
▪ Glas Champagne of alcoholvrije bubbels tijdens de ontvangst 
▪ Brood met boter 
▪ Wijnarrangement of andere drankjes uit het Hollands assortiment 
▪ Water tijdens het diner   
▪ Kopje koffie of thee met friandises, na de koffie en thee eindigt het arrangement. 

 
 
3 gangenmenu € 88,50 p.p.  
4 gangenmenu € 107,00 p.p. 
5 gangenmenu € 120,00 p.p. 
6 gangenmenu € 134,00 p.p. 

 
 
Reserveren 
Lunch 
Ontvangst 26 december is tussen 11.30-12.15 uur voor een aperitief en amuse.  
We starten om 12.30 uur met het uitserveren van het voorgerecht.  
Om 15.30 uur is de lunch afgelopen. 
 

Diner 
Ontvangst 25 & 26 december is tussen 17.00-17.45 uur voor een aperitief en amuse.  
We starten om 18.00 uur met het uitserveren van het voorgerecht. 
 

Wanneer wij het bevestigingsformulier retour hebben ontvangen, is uw reservering definitief.   
 
Wij zien er naar uit u te mogen verwelkomen op 1e of 2e kerstdag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens het team van Hoeve Kromwijk,  
 
Voorweg 133 - 2716 NH Zoetermeer - T: 079-3217498 - E: kerst@hoevekromwijk.nl 
Bijlage: Bevestigingsformulier 
 
 
Tijden en programma kunnen gewijzigd worden door eventuele bijgestelde maatregelen i.v.m. Covid-19. 

mailto:kerst@hoevekromwijk.nl

