
Een heerlijke Kerst met Zuijders 
 
Zuijders verzorgt ook dit jaar weer een smakelijk Kerstmenu met verschillende gangen. 
Zo kunt u thuis uit eten en tóch uw aandacht bij uw gasten houden. 
 
Onze chef-kok Machiel Seyferth heeft voor dit jaar het volgende Kerstmenu 
samengesteld: 
 
Kerstmenu 3-gangen 46,5 
 
Antipasti 
Knikker van macadamianoot met Prosciutto San Daniele D.O.P. 
Wortel-notenbrood met taleggio en dronken vijg 
Vitello tonnato-spies 
Olijven gevuld met tonijnmayonaise 
Pecorino Sardo met kweepeergelei 
Geroosterde cioggabiet met geitenkaas 
 
Antipasti (vegetarisch) 
Wortel-notenbrood met taleggio en dronken vijg 
Aspic van wortel, geroosterde paprika en macadamianoten 
Olijven gevuld met pesto rosso van zongedroogde tomaten 
Spiesje van eryngii met sesamzaad 
Pecorino Sardo met kweepeergelei 
Geroosterde cioggabiet met geitenkaas 
 
Hoofdgerecht 
Vis 
Warmgerookte zalm met een romige mierikswortelsaus, zuurkool, geroosterde 
hazelnoten, aardappelpuree en stoofpeer 
 
of 
 
Vlees 
Hertenrollade met Madeira-paddenstoelensaus, zoete aardappel, spruitjes en gegrilde 
appel 
 
of 
 
Vegetarisch 
Crespelles met truffelricotta, gerookte paprika, Madeira-paddenstoelen-roomsaus en 
parmezaanse kaas 
 
Dessert 
Trifle met appelcake, frisse yoghurtmousse, frambozencoulis en vanillesaus 
 



 
Optionele extra gangen: 
 
- Romige bisque met zeebanket 9,5 
- Romige pompoensoep met zoute kappertjes en gedroogde cranberries 

(vegetarisch) 7,5 
- Kaasplateau van drie Italiaanse kazen met huisgemaakt dadel-vijgen-notenbrood 

11,5 
 
Om uw Kerstmenu helemáál compleet maken hebben wij de volgende bijpassende 
wijnen geselecteerd (zie ook bijlage): 
 
- Pasqua Passimento Romeo & Juliet Prosecco Spumante Brut – 15 
- Artimone Grillo – 7,6 
- Artimone Negroamaro – 7,6 
- Le Ragose Cabernet-Sauvignon Rosso Vernoses 2016 – 26,9 
 
 
 
U kunt het bestelformulier tot 17 december inleveren.  
Afhalen van uw bestelling kan zaterdag 24 december van 10:00 tot 19:00 uur. 



 
 

Passimento Romeo & Juliet 
Prosecco Spumante Brut 

 
Deze wijn is mousserend en gemaakt volgens de 

zogenaamde "Charmat" methode van de Glera druif die 
goed gedijt op de bodems van het Treviso gebied. Dit 
resulteert in een wijn met unieke eigenschappen. Hij is 

levendig en fris en op vele momenten te nuttigen. Helder 
strogeel van kleur met duidelijke groene hints. Fruitig en vrij 

intens in de neus, fris en evenwichtig in de mond. Daarbij 
ook aromatisch en een goede lengte met een aangenaam 

pittige en minerale afdronk.  
 

 14,9 
 

 

 

 
 

Artimone Grillo 
 

De Grillo van Artimone is een populaire witte wijn met een 
bleekgele kleur met een lichte groene schittering. In de geur 
heerlijke aroma’s tropisch fruit en frisse tonen. In de smaak 
is de Artimone heerlijk fris. Aangename tonen van perzik en 
peer, afgerond met een tint van tropisch fruit. Een heerlijke 
zonnige en lange afdronk en dus een ideale aperitief-, lunch- 
en dinerwijn 
 

7,6 

 

 
 

 
 

Artimone Negroamaro 
 

Een diep-rode wijn met een intens bouquet van zoethout en 
rode bessen dat zich voortzet in de soepele smaak die 

wordt aangevuld met kruidige impressies. De negroamaro-
druif voelt zich in Puglia uitstekend thuis en anders dan de 

vertaling 'zwart bitter' doet vermoeden presenteert de druif 
zich als een vriendenmaker van de eerste orde.  

 
7,6 

 

 

 
 



 
 

La Ragose Cabernet-Sauvignon Rosso Veronese 2016 
 

De druif Cabernet Sauvignon kennen we natuurlijk uit 
Frankrijk als de kwaliteitsdruif uit de Bordeaux. Maar in 

Veneto doet deze variëteit het ook uitstekend…  
Misschien wel juist lekkerder omdat deze door het warmere 
landklimaat lekker rijp wordt. In de geur van vinden we volop 
zacht zwart fruit zoals kersen en bramen met wat chocolade 

en kruiden. De smaak is mooi gebalanceerd en rijp van 
smaak met zachte tannines De Le Ragose Cabernet 

Sauvignon Rosso Veronese is dan ook een zeer vriendelijke 
en zachte Cabernet Sauvignon met heerlijk sappig zwart 

fruit.  
 

25,9 
 

 

 

 



BESTELFORMULIER ZUIJDERS KERSTMENU 2022 
 
 
Naam:  
Telefoon:  
E-mail:  

 
 
Ik bestel graag voor zaterdag 24 december de volgende Kerstmenu's: 
 
Kerstmenu 3-gangen Aantal 
Met hoofdgerecht zalm  x 46,5 =  
Met hoofdgerecht hert  x 46,5 =  
Met hoofdgerecht crespelles  x 46,5 =  
 
Antipasti vegetarisch:  o ja  o nee 
 
Optionele extra gangen: 
Romige bisque met zeebanket  x 9,5 =  
Pompoensoep met cranberries  x 7,5 =  
Kaasplateau met dadel-vijgenbrood  x 11,5 =  
 
Wijnen: 
Romeo & Juliet Prosecco Spumante Brut  x 15,0 =  
Artimone Grillo  x 7,6 =  
Artimone Negroamaro  x 7,6 =  
Le Ragose Cabernet-Sauvignon   x 26,9 =  
Rosso Veronese 2016    
 

Totaal  + 

 
Eventuele opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 

 
U kunt dit bestelformulier tot 17 december inleveren.  

Afhalen van uw bestelling kan zaterdag 24 december van 10:00 tot 19:00 uur. 
 


