
25 DECEMBER 2022 

BOSLOODS KERST "SHARING DINNER"  

Een 5-gangen culinaire proeverij zoals hieronder omschreven 

voor € 54,50 per persoon zonder aperitief, met aperitief € 60,00 

 

Onze koks willen u graag verrassen met een 

heerlijke proeverij om samen te delen.! 

Deze gerechten zullen per 3 gerechten 

als ‘kleine’ items in het midden van de 

tafel worden geserveerd. 

Het is een combinatie van overheerlijke 

Voor- en tussen gerechten, hoofdgerechten en winterse nagerechten. 

 

Om te starten….: 

*Uit eigen bakkerij boerenbrood met kaas & hazelnoot paprikadip  

*Gepofte knoflook 

*Huisgemaakte kruidkoek met rilette van eend en vijgenkonfit 

*Gekruide nootjes 

 

2e ronde…. 

*Verse zalm met avocado en pijnboompittentapenade 

*Wintersalade gewikkeld in parmaham 

*Feta en more……  

          

                                                                3e ronde… 

*                     * Thaise bouillon fondue,  reepjes tournedos en Thaise salsa  

*Creme brulee van Geitenkaas met gebakken gamba’s 

*Bitterbal van eend op een truffelmayonaise, afgetopt met cranberrycompote 

 

                                                         We zijn er bijna…. 

*                                           *Groentegratin om te smullen 

*Rosbief met een wortelsausje 

*Zeebaars met mandarijnsalsa & linzen  
*Frietjes van zoete aardappel 

Het slot-akkoord….. 

*Brownie karamel trifle in een glas 

*Prosecco-sabayon met mangoroomijs en knapperige koekkruimels  

*Ricotta Mousse met balsamico aardbeien en krokante munt 

 

PASSEND WIJNARRANGEMENT: € 26,50 per persoon  
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U bent van harte welkom vanaf 17.00 uur 

 

U kunt ook thuis van onze KERSTPROEVERIJ genieten                                                                     

Bestellen via 06 199 84 83 8 of via de email : 

                             info@bosloods1873.nl                                                

 

Afhalen kan alleen op 25 december van 14.00-17.00 uur 

 

26 DECEMBER 2022 

KERST IN DE BOSLOODS  

We zijn deze dag open vanaf 10.00 tot 18.00 uur 

U kunt gewoon binnenlopen zonder te reserveren 

Deze dag kunt u eten en drinken van onze nieuwe  

Menu kaart 

 

 

 

BOSLOODS 1873  EET- EN DRINKPODIUM 

De Horsterkamp 14 7162 AZ  VORDEN  tel. 06 199 84 83 8 

www.bosloods1873.nl  

 

Wij maken gebruik van biologische & streekproducten   
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