
Afhaal kerstmenu 2022
Vier de Kerstdagen thuis en laat u verwennen door de heerlijke gerechten en goede service van 

Eetcafé De Groes. Voor de Kerstdagen hebben wij een speciale, uitgebreide menukaart samengesteld. 
Geef uw bestelling voor 20 december* door middels dit bestelformulier. 

*Houd rekening met onze ruime, maar niet oneindige capaciteit. Bestel dus tijdig.
Warme gerechten geleverd met duidelijke opwarm instructies.

VOORGERECHTEN (Eventuele bereidingsinstructies bijgesloten) PRIJS AANTAL

Broodzakje, diverse broodsoorten met kruidenboter, kruidenmayonaise en tapenade € 7

Tomatensoep met basilicumolie, crème fraîche en gehaktballetjes € 7

Mosterdsoep met uitgebakken spekjes € 7

Romige pompoensoep met geroosterde amandelen en prei € 7

Dungesneden carpaccio van ossenhaas met truffelmayonaise, huisgemaakte pesto, 
pijnboompitten en Parmezaan

€ 12

Gerookte zalm met kruidenmayonaise, op een bedje van gemengde sla, brood en boter € 12

Steak tartaar met toast met rode ui, kappertjes, augurk, tartaarsaus en gepocheerd kwartelei € 13

Carpaccio van Chioggiabiet met geitenkaas, honing, walnoot, rucola en balsamicodressing € 11

Traditionele garnalencocktail van Hollandse garnalen met citrusvruchten en 
romige cocktailsaus, geserveerd met brood en boter

€ 12

Kerstpalet “De Groes”, combinatie van koude voorgerechten, (vanaf 2 personen) rundercarpaccio, 
gerookte zalm, gemarineerde gamba’s, rauwe ham met meloen, wildpâté met compôte van rood 
fruit, gemarineerde olijven, breekbrood, kruidenboter en kruidenmayonaise

 € 16 p.p.

HOOFDGERECHTEN (Opwarm en bereidingsinstructies bijgesloten) PRIJS AANTAL

Schnitzel met saus naar keuze (champignonsaus, pepersaus of satésaus) € 21

Spare-ribs “De Groes” met romige knoflooksaus € 21

Kuenen Beef Burger, 200 gram Zelhems Black Angus rundergehakt met gekonfijte ui, 
bacon, oude kaas, truffelmayonaise op een traditionele burgerbol

€ 21

Spies kippendijsaté, satésaus, kroepoek, krokante uitjes en atjar tjampoer € 21

Gebakken zalmfilet met huisgemaakte Hollandaisesaus, citroen en rucola € 24

Gamba’s met verse tuinkruiden en citroen, afgeblust met room € 22

Biefstuk van de haas (220 gram tournedos) naar keuze champignon- of pepersaus of kruidenboter € 32

“Surf en Turf” van diamanthaas en king gamba met romige kreeftensaus € 34

Tijdens de Kerstdagen worden alle hoofdgerechten geserveerd met aardappel gratin, 
ratatouille van groente, luxe rauwkost en luxe rauwkost.
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VEGETARISCHE GERECHTEN (Opwarm en bereidingsinstructies bijgesloten) PRIJS AANTAL

Tagliatelle pasta met gemengde paddenstoelen, zongedroogde tomaten,
spinazie, ui en Parmezaanse kaas

€ 17

Handgemaakte ravioli met ricotta en spinazie in romige truffelsaus,  Parmezaanse kaas en rucola € 17

Salade met geitenkaas met walnoten, honing, granaatappel en kruidenmayonaise (brood en boter) € 16,50

KINDERGERECHTEN (Opwarm en bereidingsinstructies bijgesloten) PRIJS AANTAL

Kinder-schnitzel, aardappelkroketjes, bakje snoeptomaatjes/komkommer en appelmoes € 8

Kinder-kipsaté, aardappelkroketjes, bakje snoeptomaatjes/komkommer en appelmoes € 8

Kinder-spare-ribs, aardappelkroketjes, bakje snoeptomaatjes/komkommer en appelmoes € 8

DESSERTS (Eventuele bereidingsinstructies bijgesloten) PRIJS AANTAL

Cheesecake “De Groes”, California-style baked cheesecake met limoen, 
vanille, rode vruchtenconfiture en slagroom

€ 7

Huisgemaakte appeltaart met slagroom € 5

Flurry ‘De Groes’ choco caramel met stukjes biscuit en slagroom € 8

"Duo Moelleux au chocolat et Pistache" | lavacakejes met slagroom en amandelschaafsel € 9

Tiramisu huisgemaakt Italiaans dessert van mascarpone, lange vingers, pure chocolade en koffie € 8

Totaal:

Afhalen is mogelijk tussen 12:00 en 16:00 uur

Afhaallocatie: Attra Verso, Doetinchemseweg 2, 7021 BS Zelhem

Naam Tel.

Adres

Datum afhalen    1e kerstdag (25 december)        2e kerstdag (26 december)

Tijdstip afhalen    tussen 12:00 en 14:00 uur           tussen 14:00 en 16:00 uur 

Betaalwijze Contant/pin bij afhalen bestelling

Heeft u nog vragen? Telefoon 0314-622044

Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen en een 

gezond 2023!


