
 
  
 

Feestdagen 

- BIJ DE LEYHOEVE - 
 

Heerlijke 

 
 
 
 
 
 

Gratis incl. 
Koffie & Gebak 

 
 

Themabuffet 
met 

diverse wild-
specialiteiten  
25 oktober 

 

KERST & OUDJAAR 

24 | 25 | 26 | 31 

DECEMBER 2022 

De feestdagen komen eraan… De meest sfeervolle tijd van het jaar! Een tijd van 
heerlijk tafelen en samen genieten van feestelijke gerechten. Onze keukenbrigade 
heeft daarom een mooie culinaire invulling bedacht - gewoon lekker voor bij u thuis 
of gezellig uit eten in de Brasserie! En ook tijdens Oudjaar hoeft u de deur niet uit om 
er een feestelijke avond van te maken.  
 
Voor u liggen de bestelformulieren voor zowel Eerste als Tweede Kerstdag en 
Oudejaarsavond. Neemt u even rustig de tijd om alle mogelijkheden te bekijken  
en geef uw wensen aan ons door. Ook deze feestdagen staan wij graag voor u klaar! 
 

KerstDiner | HighTea | Saladeschotels | Soep  
Oliebollen | Appelbeignets | Prosecco 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Feestelijk uit eten!  
 

Heerlijk uit eten tijdens de feestdagen? Geniet u dan op 25 of 26 december 
samen met uw dierbaren van het KerstMenu in onze Brasserie, welke deze 
dagen uiteraard sfeervol is aangekleed in gezellige kerstsfeer. Wij ontvangen 
u voor het kerstdiner graag tussen 17.30 en 18.00 uur.  
 
Het menu bestaat uit vier zeer smaakvolle en feestelijke gangen, met grote 
zorg voor u samengesteld door onze keukenbrigade. Naast het menu 
serveren wij u ook nog een ambachtelijke amuse van het huis, en bij het 
voorgerecht geniet u van vers afgebakken breekbrood met roomboter. 
Reserveert u snel een plaatsje, want vol is vol! 

 

 

 

 
 

4-gangen € 45,- 
Amuses van het huis 

Rilette van eend geparneerd met pistachenoten | ‘Bokkesprong’ geitenkaas met honing en walnoot 
 

Voorgerecht 
Onze voorgerechten worden geserveerd met breekbrood van ‘Carl Siegert’ en roomboter. 

 

A  Gebakken bloedworst | Sint Jacobsschelp | schuim van saffraan 

B  Nagelholt (lichtgerookte rundermuis van het Weiderund) | gekarameliseerde ananas 

C  Taartje ‘Caprese’: mozzarella | pommodori tomaat | verse basilicum  Ỿ 

 

Tussengerecht 
Wij serveren onze soepen met een stengel van krokant bladerdeeg en maanzaad.  

 

A  ‘Cappucino’ van ossenstaart bouillon | lichtgeslagen room 

B  Romige bisque van Hollandse garnalen   

C  Bouillon van bospaddenstoelen | fijn garnituur van bosui en morilles Ỿ 

 

Hoofdgerecht  
A  Zachtgegaarde hertensukade | saus met ‘Knol’s Koek’ | najaarsfruit 

B  Filet van Tongschar | romige bearnaisesaus 

C  Geroosterde butternut pompoen | kikkererwten | granaatappel | feta  Ỿ 

 
Dessert 

Klassieke ‘kersttrifle’: roombotercake | vanillecrème | rood fruit | chocoladeschotsen 
 
 

 
 

Kerstmenu 
Brasserie 

25 | 26 DECEMBER 
 

Tafel reserveren voor het KerstMenu? 

 

Datum  ZO 25 dec    MA 26 dec 
 
4-gangen  € 45,00 per persoon Aantal personen ………………… 

3-gangen  € 39,50 per persoon Aantal personen ………………… 

Hoofdgerecht  € 22,50 per persoon Aantal personen ………………… 

 

Wij vragen u alvast een keuze te maken uit de gerechten.  
Hieronder kunt u per gerecht de totale aantallen binnen uw gezelschap doorgeven: 
       

Voorgerecht A ……………… X B ……………… X C ……………… X 
 

Tussengerecht  A ……………… X  B ……………… X C ……………… X 
 

Hoofdgerecht  A ……………… X B ……………… X C ……………… X 
 

WijnArrangement | € 18,50 per persoon Aantal personen ………………… 

 

Bijpassend 
wijnarrangement? 

 
Bij elke gang een bijpassend glas wijn! 

 

 €18,50 
 

Dieetwensen? 

………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………..………… 
 

Naam hoofdboeker   …………………………….…..…………….……….….    

Telefoonnummer   ……………….……………….…..…………….……….…. 
 

Deze reserveringsaanvraag kunt u tot en met  
vrijdag 16 december inleveren bij de receptie of horeca.  

Bij inlevering dient u tevens de betaling te voldoen.  
U ontvangt hiervan een betaalbewijs. 

 

 

Liever 3-gangen of enkel een hoofdgerecht? 
 

Voorgerecht + Hoofdgerecht + Dessert  € 39,50 
Hoofdgerecht € 22,50  (let op: tijdens kerstdagen i.p.v. reguliere Dagspecial) 

Bovenstaande bedragen zijn exclusief bewonerskorting. Bewoners van De Leyhoeve ontvangen 10% korting. 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

   Kerst vier je 
samen!  
 

Een tafel vol lekkers, goed gezelschap en een 
feestelijk aangeklede Brasserie? Een perfect idee 
voor de feestdagen natuurlijk!  
 
Tussen 13.00 en 15.00 uur bent u zowel tijdens de 
kerstdagen als op oudjaarsdag van harte welkom 
om gezellig samen te komen genieten van een 
extra feestelijke High Tea! Wie neemt u mee? 
 
Ook hiervoor adviseren wij u tijdig te reserveren, 
want vol is vol! 
 

 

 

 
 

High tea 
Brasserie 

24 | 25 | 26 | 31 DECEMBER 
 

Tafel reserveren voor de High Tea? 

 

High Tea  € 24,50 per persoon  

 
Datum         ZA 24 dec   Aantal personen ………………… 

 

         ZO 25 dec    Aantal personen ………………… 
 
         MA 26 dec  Aantal personen ………………… 
 
          ZA 31 dec  Aantal personen ………………… 

    
  Selecteer hierboven één of meerdere data  
   waarop u gebruik wilt maken van de High Tea. 
   U kunt per datum het aantal personen doorgeven. 
 
 
 

 

Dieetwensen? 

………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………..………… 
 

Naam hoofdboeker   …………………………….…..…………….……….….    

Telefoonnummer   ……………….……………….…..…………….……….…. 
 

Deze reserveringsaanvraag kunt u tot en met  
vrijdag 16 december inleveren bij de receptie of horeca.  

Bij inlevering dient u tevens de betaling te voldoen.  
U ontvangt hiervan een betaalbewijs. 

 

 Bovenstaande bedrag is exclusief bewonerskorting. Bewoners van De Leyhoeve ontvangen 10% korting. 
 
 

Op het menu 
Een feestelijke presentatie  

van zoete en hartige lekkernijen. 

€ 24,50 

Zoet 
Huisgemaakte appeltaart | Macaron 

Petit four| Crema Catalana 

 

Chocolade 
Mini brownie | Bonbon 

 

Scones 
Vers gebakken en geserveerd met clotted cream en marmelade 

 

Hartig 
Sandwich met brie, honing en noten 

Ambachtelijk brood met kruidenkaas en komkommer 

 
Tijdens de High Tea heeft u keuze uit diverse soorten thee. 

Koffie serveren wij op aanvraag. 

 
 

Openingstijden & aanbod feestdagen  
 24 dec 11.00 - 19.00 uur  Koffie | Lunch à la carte | High Tea | Borrel | Dagspecial 
(tot 18.00 in Brasserie, bezorging tot 18.30 uur)   
 
 

25 dec 11.00 - 21.00 uur  Koffie | Lunch à la carte (beperkte kaart) | High Tea | 
Borrel | Kerstmenu (geen Dagspecial, wel hoofdgerecht á € 22,50 uit Kerstmenu)  
 
 

26 dec 11.00 - 21.00 uur  Koffie | Lunch à la carte (beperkte kaart) | High Tea | 
Borrel | Kerstmenu (geen Dagspecial, wel hoofdgerecht á € 22,50 uit Kerstmenu)  
 
 

31 dec 11.00 - 21.00 uur  Koffie | Lunch à la carte | High Tea | Borrel | Diner à la 
carte | Dagspecial  
 
 

1 jan 11.00 - 19.00 uur  Koffie | Lunch à la carte (beperkte kaart) | Borrel | 
Dagspecial (tot 18.00 in Brasserie, bezorging tot 18.30 uur)   

 



 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Lekker en makkelijk! 

Liever niet de hele dag in de keuken tijdens (één van de) de feestdagen,  
maar liever even lekker makkelijk en toch feestelijk? Kies dan voor onze 
huisgemaakte Saladeschotels & Soepen. 

De saladeschotels worden door onze keukenbrigade met veel zorg voor u 
samengesteld. Ook dit jaar heeft u bij de saladeschotels de keuze uit vlees, 
vegetarisch of vis. Of gaat u liever voor een combinatie?   

Lekker voor erbij | Soepje vooraf? Geniet van een ambachtelijk bereide 
huisgemaakte bouillon of ouderwets lekkere erwtensoep. Zin in iets extra’s? 
Dan is er tevens heerlijk vers stokbrood met smeersels. 

 
 

 

 
 

 

Saladeschotels 

Saladeschotel Vlees of Vega | € 10,50 p.p. 

Huisgemaakte huzarensalade, rijkelijk gegarneerd met o.a.: 
Nagelholt | gevuld eitje | verse meloen 

tomaat | komkommer | tafelzuren 
Saladeschotel Vis | € 12,50 p.p. 

Royale vissalade, rijkelijk gegarneerd met o.a.: 
Surimi krab | tomaat gevuld met Noorse Garnalen |  

gevuld eitje | tomaat | komkommer | tafelzuren 
Te bestellen vanaf 2 personen 

 

Toch voor 1 persoon bestellen? Dan betaalt u € 2,50 toeslag: 
Saladeschotel Vlees of Vega € 13,00 | Saladeschotel Vis € 15,00 

 
 

 
 

Soep& 
saladeschotels  

VOOR THUIS 
 

24 | 25 | 26 | 31   
DECEMBER & 1 JANUARI 

 

 

      ZATERDAG ZONDAG MAANDAG ZATERDAG ZONDAG 
      24 DEC 25 DEC 26 DEC 31 DEC 1 JAN 
Bospaddenstoelenbouillon € 8,50 (ca. 2 personen) ……… X ……… X ……… X ……… X ……… X 

Ossenstaartbouillon € 8,50 (ca. 2 personen)  ……… X ……… X ……… X ……… X ……… X  

Erwtensoep € 8,50 (ca. 2 personen)    ……… X ……… X ……… X ……… X  ……… X 

Saladeschotel vlees € 10,50 per persoon  ……… X ……… X ……… X ……… X  ……… X 

Saladeschotel vega € 10,50 per persoon  ……… X ……… X ……… X ……… X  ……… X 
Saladeschotel vis € 12,50 per persoon  ……… X ……… X ……… X ……… X ……… X 

Stokbrood met smeersels € 2,50 per persoon  ……… X ……… X ……… X ……… X ……… X 

 

1-persoons toeslag (€ 2,50 per 1-persoons saladeschotel) ……… X ……… X ……… X ……… X ……… X 

 
     ZATERDAG 31 DEC    ZONDAG 1 JAN 
Oliebollen € 6,50 zak 5 st.  Naturel ..… X   Krent ..… X   Rozijn ..… X Naturel ..… X   Krent ..… X   Rozijn ..… X 
Appelbeignets € 7,00 zak 4 st.  ..… X 

Prosecco | € 12,50 fles 75 cl  Met alcohol ..… X   Zonder alcohol ..… X Met alcohol ..… X   Zonder alcohol ..… X 

Prosecco | € 7,50 piccolo 37,5 cl  Met alcohol ..… X   Zonder alcohol ..… X Met alcohol ..… X   Zonder alcohol ..… X 

  

 
    
       

 

Take away 

 
Alle bestellingen staan op de door u 
aangegeven dag(en) vanaf 14.00 uur 

voor u klaar bij de horeca. 
 

Bent u niet in de gelegenheid om uw 
bestelling zelf op te halen? Geeft u dit 
dan aan ons door. Wij zorgen dat de 

bestelling dan bij u wordt thuisbezorgd.  

 

€ 3,85 per bezorging 

Dit bestelformulier kunt u tot en met vrijdag 16 december inleveren bij de receptie of horeca. Bij inlevering dient u tevens de betaling te voldoen.  
U ontvangt hiervan een betaalbewijs. Bovenstaande bedragen zijn exclusief bewonerskorting. Bewoners van De Leyhoeve ontvangen 10% korting. 
 
 

31  DECEMBER & 1 JANUARI 
 
 

assortiment  

VOOR THUIS 
 

Oud&Nieuw 
 

Soep 
Huisgemaakt | In emmertje  

 

Ỿ Bospaddenstoelenbouillon 
Ossenstaartbouillon  

Erwtensoep 

€ 8,50 per emmertje 

(circa 2 personen) 

 
 

Proost op 2023! 

Vanzelfsprekend staan er op de laatse dag van het jaar oliebollen en appelbeignets op het menu.  
Via De Leyhoeve bestelt u deze traditioneel Hollandse lekkernijen vers van Bakkerij Beukeveld.  
Heerlijke fles prosecco erbij? Ook deze zetten we graag voor u koud. Proost! …op het nieuwe jaar.  
Wij wensen u alvast een gezond en voorspoedig 2023!  
 

Oliebollen Naturel, krenten of rozijnen  € 6,50 per zak á 5 stuks   

Appelbeignets    € 7,00 per zak á 4 stuks   

Prosecco Met of zonder alcohol   € 12,50 fles á 75 cl  | € 7,50 piccolo á 37,5 cl   

 

Uw naam   …………………………….…..…………….…    

Telefoon    ……………………………..………………...… 

Lekker  
voor erbij 

 

Stokbrood met 
smeersels 

€ 2,50 p.p. 

Saladeschotels 

Oud&Nieuw  


