
Kerstavond

RESERVEER NU!

Op alle dagen eten kinderen t/m 3 jaar gratis mee. Kinderen van 4 t/m 11 jaar ontvangen 50% korting. Heb je specifieke wensen? Geef dit dan aan bij jouw reservering.
Alle dagen zijn optioneel uit te breiden met een wijnarrangement vanaf €17,50 p.p.

Rillette van witvis | Rivierkreeftjesvlees
Rillette van witvis met piment d’Espelette crème

en rivierkreeftjesvlees
★★★

Scharrelvarken | Gedroogd eekhoorntjesbrood
Binnenvelds scharrelvarken met een duxelle van champignons

en een saus van gedroogd eekhoorntjesbrood
★★★

Cheesecake | Pompoen | Karamel | Whisky
Huisgemaakte cheesecake met een compote van pompoen

en walnoten en roomijs van karamel en whisky

Gemarineerde zalm | Komkommer | Rettich
Gemarineerde zalm met specerijen uit het Midden-Oosten, 
zoetzuur geïmpregneerde komkommer en gel van rettich

★★★

Pastinaak | Truffel | Herten procureur
Soep van pastinaak en truffel met dun gesneden herten procureur

★★★

Zwijnshaas | Vadouvan | Zuurkool
Zacht gegaarde zwijnshaas met jus van vadouvan, gebakken 

zuurkool en gekonfijte amandine aardappel
★★★

Amandel | Ananas | Rozemarijn
Amandelbiscuit met bavarois van pistache, gemarineerde ananas, 

gesuikerde amandelen en roomijs van rozemarijn

4-gangen kerstdiner
2e Kerstdag

Albacore tonijn | Avocado | Fregola sarda
Geroosterde Albacore tonijn met five spices crème

van avocado en fregola sarda
★★★

Snoekbaars | Ravioli | Bijvangst
Gebakken snoekbaars met julienne groenten en een ravioli

gevuld met witvis vanuit bijvangst
★★★

Hert | Rode kool | Vossenbessen
Gebraden hertenbiefstuk met gefermenteerde rode kool, jus van 

vossenbessen en taart van diverse soorten aardappel
★★★

Black Bussummer | Port | Notenbrood
Mousse van Black Bussummer kaas, gelei van rode port

en krokant notenbrood
★★★

Chocolade | Kers
Panna cotta van kers en veenbes met een mousse van chocolade 
en een bodem van krokante biscuit en een sorbet van chocolade

5-gangen kerstdiner
1e Kerstdag

3-gangen kerstdiner

P.P.
€4450

LIVE MUZIEK

P.P.
€5450

P.P.
€3750

MEER INFORMATIE OF RESERVEREN? Bel 0317 - 495 911 of mail naar info@hoteldewageningscheberg.nl
Generaal Foulkesweg 96 | 6703 DS | Wageningen | www.hoteldewageningscheberg.nl/feestdagen


