
 

 

Feestdagenarrangementen 

Kerst 2022 

Bij De 3 Gebroeders 
 

De Feestdagen staan weer voor de deur, tijdens deze dagen kunt u bij ons 

ongedwongen komen genieten van een diner of een feestelijke lunch.  

Openingstijden rondom de feestdagen 

Maandag 19 december  ONZE RUSTDAG 

Dinsdag 20 december  ONZE RUSTDAG 

Woensdag 21 december  vanaf 12.00 – normale lunch- en dinerkaart 

Donderdag 22 december vanaf 12.00 – normale lunch- en dinerkaart 

Vrijdag 23 december  vanaf 12.00 – normale lunch- en dinerkaart 

Kerstdagen 

Zaterdag 24 december  vanaf 17.00 – 4 gangen KERSTDINER 

Zondag 25 december  12.00 tot 16.00 – 4 gangen KERSTLUNCH 

     18.00 –  4 gangen KERST DINER 

Maandag 26 december  12.00 tot 16.00 – 4 gangen KERSTLUNCH 

     18.00 – 4 gangen KERST DINER 

Vakantie SLUITING  27 december t/m 3 januari 

 

 



 

 

 

Lunch en diner tijdens 1e en 2e Kerstdag 

Ontvangst met feestelijk aperitief  

Voorgerecht 
Amuseplateau bestaande uit 5 verschillende items 
Of 
Carpaccio van rund met crème van truffel, Parmezaanse kaas en rucola 
 
Soep 
Crème van Pomodori tomaat | gehaktballetjes | groene kruiden 
Of 
Runderbouillon | Madeira| knolselderij 
Of 
Crème van bospaddenstoelen met peterselie  
 
Hoofdgerecht keuze uit; 

- Hertenfilet | traditioneel wildgarnituur | jus van rode wijn  
- Varkenshaas | champignon roomsaus 
- Combinatie Ierse biefstuk | kalfswang | truffeljus 
- Op de huidgebakken Schotse zalm filet | saus van witte wijn 
- Vegetarische Pompoen taart met Feta | kleurrijke tomatensalade  

 
Dessert 
Verrassend kerstdessert 
Of 
Internationaal kazen (+ € 4,-) 
 
 

Voor de lunch verzoeken wij u tussen 12:00 uur en 13:00 uur aanwezig te zijn 
 
 

Voor het diner verzoeken wij u tussen 18:30 uur en 19.30 uur aanwezig te zijn 
- Graag 5 gangen dineren? Dat kan ook! Wij zullen in overleg met u een 

extra gerecht samenstellen. 
 

 

 

€ 54,50 p.p. 

alleen op 

reservering 

 



 

 

 

Kinder Keuze Menu 
 

Voorgerecht 
Carpaccio met pesto 
of  
Serranoham met meloen 
Of 
Meloen gevuld met fruitsalade 
 
Tussengerecht 
Tomatensoep met gehaktballetjes 
Of  
Runderbouillon met groenten 
 
Hoofdgerecht 
Poffertjes met stroop poedersuiker en roomboter 
Of 
Biefstuk | groenten | frietjes 
Of 
Kabeljauwfilet | groenten | frietjes 
 
Dessert          
Kinderijsje 
 
     

 
 
 

Wij zijn gesloten van dinsdag 27 december t/m dinsdag 3 januari 
 

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en culinair 2023 toe! 
 

Met gastvrije groet, 
 

Restaurant De 3 Gebroeders 

€ 24,50 p.p. 
alleen op 

reservering 


