
SOEPJE
zoete aardappel en mosterd

GROENE SALADES
met mozzarella, sud ‘n sol tomaatjes,
pijnboompitjes en huisgemaakte 
pesto
en
mesclun salade met geitenkaas,
uitgebakken spekjes en hollandse 
appelstroop

VIS
huisgerookte noorse zalm, 
gestoomde makreel en zeeuwse 
oesters

VAN DE SLAGER
gebraden rosbief, vitello tonato, 
gerookte ribeye en serranoham

KAZEN
old rotterdamsche kaas, 
brandnetelkaas, fenegriek kaas, brie 
en geitenkaas

SALADES
huisgemaakte salades: gamba’s in
knoflookmayonaise, eier-truffel 
salade en tonijn-penne salade

WARME GERECHTEN
scrammbled eggs en crispy
baconstrips
sous-vide gestoofde kalfssucade
met rosevalaardappeltjes
quiche zalm en quiche lorraine

ZOETIG
hagelslag, bonne maman confiture,
chocoladevlokken, crunchy 
pindakaas

BROOD
vers gebakken boerenlandbrood, 
volkoren en mais, zuurdesembrood, 
petit pains, croissants, pains au cho-
colat en kerststol

DESSERTS
warme apfelstrudel en vanillesaus,
citroen/merengue en worteltaart,
cupcakes, macarons en muffins

DRANKEN
inclusief melk, karnemelk, verse jus
d’orange, koffie, thee en fris

     
op reservering  — 32,5
kinderen tot 12 jaar — 20

1e & 2e kerstdag 

kerstbrunch           van 10:30 - 13:00

info@deschonelei.nl                                 deschonelei.nl010-21 21 555



1e kerstdag 

kerstdiner vroeg    van 16:00 - 18:30

proeverij van

risotto kreeft
huisgemaakte bitterballen van risotto en 
kreeftenstaartjes met kreeftenmayonnaise 

entrecôte
carpaccio van entrecôte, gegrild op de big green egg, 
met parmezaan en truffelolie

portobello 
gevuld met geitenkaas en tuinkruiden, pecannoten en 
gegrilde groene asperges 

hoofdgerecht keuze uit

zeebaars
op de huid gegrilde filet van zeebaars met limoen en 
een tomatensalsa of

bavette
simmenthaler bavette van de grill met gerookte 
kruidenboter en gegrilde groenten of

cannelloni
gegratineerd en gevuld met courgette, puntpaprika, 
spinazie, roomkaas en ras el hanout kruiden, 
tomatensalsa en bulgur
 
dessert

grand dessert 
rosé gepocheerde peer met mousse van witte 
chocolade, bokkenpootje met pure choclade
en een crème brûlée met amaretto

op reservering    — 39,5
kinderen tot 12 jaar    — 25
we hebben ook een kindermenu

Cava & Amuse

glas cava palau met amuse

voorgerechten

kalfswang 
met pastinaakmousseline, een pesto van rucola en 
gebrande macadamianoten

rilette van kalkoen
op huisgemaakt briochebrood en een dressing van 
jack daniels whisky

coquilles 
in bieslookcreme soepje met bietenscheuten, 
waterkers en zalmkaviaar

hoofdgerechten 

snoekbaars
op de huid gebakken wilde snoekbaars met humus van 
gerookte puntpaprika, een saus van beurre blanc en 
peterselie/dragon krieltjes

spoom
spoom van citroen met limoen cress en 
prosecco

ossenhaas
van de big green egg met gegrilde king oyster paddestoel 
en een saus van gecarameliseerde zilveruitjes

dessert keuze uit

kaasplank
kaasplankje met biologische kazen geserveerd met 
notenbrood en appecompote of

grand dessert 
rosé gepocheerde peer met mousse van witte chocolade, 
bokkenpootje met pure choclade en een crème brûlée 
met amaretto

    op reservering  — 52,5

1e kerstdag 

kerstdiner      vanaf 19:30


