
Op alle dagen eten kinderen t/m 3 jaar gratis mee. Kinderen van 4 t/m 11 jaar ontvangen 50% korting. Heb je specifieke wensen? Geef dit dan aan bij jouw reservering.
Alle dagen zijn optioneel uit te breiden met een wijnarrangement vanaf €17,50 p.p.

1e Kerstdag
5-gangen kerstdiner

2e Kerstdag
4-gangen kerstdiner

Kerstavond

RESERVEER NU!

Rode poon | Biet
Gerookte rode poonfilet met diverse bereidingen van biet, 

kaviaar van citrus, Granny Smith en chips van kikkererwten
★★★

Eekhoorntjesbrood | Selderij
Soep van gedroogd eekhoorntjesbrood 

met fijn garnituur van selderijsoorten
★★★

Ibérico varkenshaas | Zuurkool
Zacht gegaarde haas van het Ibérico varken met een jus van 

vadouvan, specerijen en gebakken zuurkool
★★★

Pistache bavarois | Ananas
Amandelbiscuit met bavarois van pistache, gemarineerde ananas, 

gesuikerde amandelen en roomijs van rozemarijn

3-gangen kerstdiner

Tonijn | Sojasaus
Geroosterde tonijn met zoete sojasaus, gel van oesterblad, 

zoetzure rettich en radijs
★★★

Zeebaars | Saffraanrisotto
Op de huid gebakken zeebaarsfilet  

met saffraanrisotto, courgette en Motti Cress
★★★

Ossobuco biefstuk | Rode kool
Biefstuk en ossobuco van hert 

met gemarineerde rode kool en portjus
★★★

Zuidvruchtenbrood
Warm zuidvruchtenbroodje met compote van appel, 

Vacherin Mont d’Or en biologische appelstroop
★★★

Semifreddo | Kersen
Semifreddo van vanille en ingelegde kersen met een klassiek 

Franse amandelcake overgoten met vanilleroom

Rilette van schelvis | Rivierkreeftjes
Rilette van schelvis en rivierkreeftjes met een crѐme van piccalilly 

en huisgemaakte augurken
★★★ 

Optioneel uit te bereiden met een extra gang  +€6,50 p.p.
Kalkoen | Pastinaak

Rolleau van kalkoen met een jus van specerijen 
en een crème van pastinaak en selderij

★★★

Runderbiefstuk | Knoflook
Gegrilde runderbiefstuk met een jus van gerookte knoflook

★★★

Boerenmeisjes | Roomijs 
Taartje van boerenmeisjes, melkchocolade, 

jus van chocolade, chocoladeroomijs en kruidnagel 

LIVE MUZIEK

€4650LIVE MUZIEK

€5450

€4050
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MEER INFORMATIE OF RESERVEREN? Bel 0317 - 495 911of mail naar info@hoteldewageningscheberg.nl
Generaal Foulkesweg 96 | 6703 DS| Wageningen | www.hoteldewageningscheberg.nl


