
p.p.

KerstmenuKerstmenu

STATIONSPLEIN 8, 3364 AM SLIEDRECHT  |  WWW.HEERENVANSLYDREGT.NL

BESTEL Via mail: info@heerenvanslydregt.nl of bel: 0184 444 888

Kerstmenu
Onze chef-kok Arjan van den Haak 

heeft met veel zorg voor u een feestelijk 
kerstmenu samengesteld. 

Met minimale handelingen staat een 
prachtig menu op tafel.

Wij doen de voorbereiding en u de rest.
Bijgeleverd ontvangt u een eenvoudige 
(video) instructie hoe u de gerechten 

kunt opwarmen en een advies voor de 
opmaak van de borden.



voor
Carpaccio van ossenhaas

spekjes  |  pecorino  |  pijnboompitten  |  Hofmeester dressing
Of

Drieluik vis:
gerookte zalm  |  limoen  |  gepofte wilde rijst

      tonijn  |  tataki  |  misocrème
     krab  |  mango

tussen
Kalfsbouillon  |  ravioli  ossobuco  |  tomaat concassée  |  fi jne tuinkruiden

Of
Coquille  |  geroosterde bloemkool  |  hazelnoot  |  beurre noisette

hoofd
Tarbot

bbq pastinaak  |  peterselieboter  |  schaaldierensaus
Of

Hertenfi let
geroosterde groenten  |  krokante polenta  |  sjalot  |  specerijenjus

dessert
Mousse van roodfruit

vlierbes  |  zwitserse room  |  crumble yoghurt  |  witte chocolade

voor
KerstmenuKerstmenu

45,00
p.p.



Amuse  Ceviche van zeebaars  |  yuzucrème  |  passiefruit

Stokbrood kruidenboter 

Prins heerlijke Friandises 

Kaasplank van Gert Jan de Kaasboer

Voor de kinderen hebben wij een speciaal 

Kinder-Kerstmenu

3,75
p.s.

7,50
p.p.

3,50

2,50
(EXTRA)

Meloen met ham
en een honing-mosterd dressing met een broodje en boter

Of
Huisgemaakte romige tomatensoep

met een broodje en boter

Gegrilde kipfi let
met ananas en groentensticks met een yoghurtdip. 

Ovenfrietjes met appelmoes en mayonaise

Chocolade-vanillemousse
met verschillende toppings van M&M’s, chocoladecrumble, 

mini marshmallows en een wafeltje

Kerstmenu uit te breiden met:

Allergieën of een vegetarische variant?
Wij kunnen zorgen voor een voortreffelijke vervanging in overleg.

19,50
p.p.



Bij alle gerechten een bijpassend glas wijn en afsluiten met een dessertwijn ?
Om uw kerstmenu nog aangenamer en smakelijker te maken heeft onze eigen sommelier  
de bijpassende wijnen voor u uitgezocht en voorgeproefd, deze kunnen we gelijk met uw 

kerstmenu meeleveren.

Uiteraard zijn ook onze huiswijnen zoals u die van ons gewend bent mee te leveren. 
Wij bieden vele mogelijkheden en onze sommelier adviseert u graag hierin. Vraag hier 

gerust naar, wij geven advies op maat.

Onze wijnsuggesties:
Aperitief

Bujonis  |  Cava  |  € 16,00
Drappier  |  Champagne  |  € 29,50

Witte wijnen
Brotte Esprit Barville

Grenache Blanc  |  Viognier  |  Frankrijk
milde zuren  |  bloemen  |  mineraal

Louis Latour Macon Lugny
Chardonnay  |  Bourgogne  |  appel

honing  |  zuiver  |  lange afdronk

Rode wijnen
Spada Valpolicella Ripasso

Corvina  |  Italië  |  rood fruit
warme smaak  |  fluweel  |  opwekkend

Rioja reserva Conde Valdemar
Tempranillo  |  Spanje  |  complex
vanille  |  bosvruchten  |  spicey

Huiswijnen
Wit: Villa San Martino  |  Pinot Grigio

(zoet): JG Kabinett  |  Riesling

Rosé: Villa San Martino
Pinot Grigio ‘blush’

Rood: La Prade   |  Merlot

18,50

19,50

12,50



Uitgebreid en feestelijk borrelen?
Voor deze feestdagen thuis hebben wij een heerlijke 

borrelbox “kersteditie” voor u samengesteld. 

Speciaal in kerst-thema, vers gemaakt , verpakt en gekoeld geleverd.
Deze box is vanaf 2 personen te bestellen. 

Leuk om thuis van te genieten, maar ook om weg te geven.

Thuis genieten van onze 
Klassiekers en hardlopers?

Om  het vertrouwde gevoel en de heerlijke smaak een beetje na te bootsen 
thuis, kunt u ook onze klassiekers bestellen voor thuis:

Schaal carpaccio met truffelmayonaise 
 (Voor 3-4 pers.)

Schaal met diverse luxe vissoorten 
(Voor 3-4 pers.)

Borrelbox Kerst editie 22,50
p.p.

Thuis genieten van onze 
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Er zijn bij ons cadeaubonnen te  verkrijgen 
 waarmee u deze box aan iemand  cadeau 

kan doen. Informeer gerust naar de 
 mogelijkheden hierin.  

Bevat o.a.: carpaccio  |  tonijn  |  parmaham
brokkelkaas  |  wrap  |  zalm  |  olijven  |  scampi-spek

mini Heeren burger  |  pie saté ajam  |  burrata

25,00

45,00



Bestellen
Wij zien uw bestelling graag tegemoet. 

Dit kan tot dinsdag 22 december 12:00 uur.
Bestelde menu’s en boxen kunnen na dit tijdstip 

niet meer geannuleerd of veranderd worden.

Voor bestellingen zijn wij dagelijks telefonisch bereikbaar 
van 11.00 tot 17.00 uur op 0184 444 888

Mailen kan ook naar info@heerenvanslydregt.nl

Afhalen in onze Kerst Drive Thru
Op 24, 25, 26 en 27 december kunnen de kerstbestellingen afgehaald 
 worden. Geheel in kerstsfeer hebben wij een speciale Kerst drive thru

ingericht op onze parkeerplaats bij het spoor.

U persoonlijke afhaalmoment wordt met u in overleg afgesproken.
We werken met tijdsloten om drukte te voorkomen.

Bezorging is mogelijk in overleg. 
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