
KERSTMENU 2022 

Reserveren is mogelijk voor 1e Kerstdag, zondag 25 December 
 

(2e Kerstdag zijn wij gesloten) 

U kunt voor de volgende tijden een tafel reserveren: 

’s Middags: arriveren 12.30u / aanvang diner 13.00u 
's Avonds: arriveren 18.30u. / aanvang diner 19.00u 

Gelieve bij uw reservering, dag, tijdstip en uw menukeuze door te geven. 
Reserveringen: 0031(0)475 551654 of via mail info@lakerhof.nl 

Wij verzoeken uw menukeuze middels het onderstaande opgavenformulier 
vóór vrijdag 16  december aan ons door te geven !


 
KERSTMENU 

Gelieve een keuze te maken uit onderstaande gerechten ! 

Trio van vis, gerookte forel, gepocheerde zalm, garnaaltjes 
geserveerd met cocktailsaus 

of 
Carpaccio Japanese style, oosters gemarineerde zijlende 

van de BBQ, dun gesneden met oosterse garnituren 

***** 

 Heldere Ossenstaartsoep 

***** 

Zeebaars, garnalenkroketje, ratatouille, courgette , kreeftensaus 
of 

Kalfsoester, fondant aardappel, serranoham, rode wijnsaus 

***** 
Mini apfelstrudel, karamelbavarois, stroopwafelijs, pistache 

of 
Kaasbordje met notenbrood en vijgenconfiture 

Prijs: 4-gangen 52,50 

mailto:info@lakerhof.nl


Kerstmenu voor de kleine 
gasten 

Heldere Ossenstaartsoep 
of 

Tomatensoep 
of 

Kleine zalmcocktail 

***** 

Schnitzeltje met friet en appelmoes 
of 

Kalfsbiefstukje met roomsaus 
of 

Stukje gebakken witvis 

***** 

Kinderijs met verrassing 

Prijs: 3-gangen kindermenu 19,50 



Opgaveformulier Kerst 2022 

Wij verzoeken uw menukeuze vóór vrijdag 16 december aan ons door te geven ! 

 
Naam:  
 
Tel.nr:      Email: 
 
Aantal personen: 

Tijdstip: 
 



 
 
Trio van vis, gerookte forel, gepocheerde zalm, garnaaltjes geserveerd met 
cocktailsaus 



Carpaccio Japanese style, gemarineerde zijlende van de BBQ, met oosterse 
garnituren 

Heldere Ossenstaartsoep

 

Zeebaars, garnalenkroketje, ratatouille, courgette , kreeftensaus 
 
 

Kalfsoester, fondant aardappel, serranoham, rode wijnsaus

 

Mini apfelstrudel, karamelbavarois, stroopwafelijs, pistache

 

Kaasbordje met notenbrood en vijgenconfiture


 

Aantal

Opmerking(en)



Kerstmenu voor de kleine gasten

 
Aantal 

Heldere Ossenstaartsoep 

Tomatensoep

 

Kleine zalmcocktail


Schnitzeltje met  friet  en  appelmoes

 

Biefstukje met roomsaus

 

Stukje gebakken witvis


Kinderijs met verrassing
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