
KERSTDINER

4-GANGEN KERSTDINER  •  47,50

PRIJS PER PERSOON

Welkom bij 
Dapper!
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VOORGERECHT
Keuze uit:

Pompoensoep met groene kruidenroom.

Ossenstaartsoep met zacht gegaard rundvlees.

Romige vissoep geserveerd met gestoomde vis en 
bosui.
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HOOFDGERECHT
Keuze uit:

Gebakken zeebaarsfilets geserveerd met zachte 
aardappel mousseline en pompoencrème.

Tournedos geserveerd op paddenstoelen risotto met 
rode wijnjus.

Wildstoof van hert en bokbier met toetsen van kaneel 
en cranberries geserveerd met kastanjepuree. 

Courgettes gevuld met kruidig vegetarisch gehakt 
waarin diverse groenten,  gegratineerd met 
geitenkaas en een crumble van hazelnoot.

In salieboter gebakken Suprême van maishoen 
geserveerd met kruidige aardappelpuree en jus van 

zontomaatjes.

Hoofdgerechten worden geserveerd met frites, 
gebakken aardappelen, frisse salade en warme 
groente.
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TUSSENGERECHT
Keuze uit:

Carpaccio geserveerd met truffelmayonaise, mesclun 
sla, oude kaas en krokante tuinbonen.

Gamba’s gegaard in knoflook en piri-piri olie 
geserveerd met Beurre Blanc saus.

Gemarineerde zalm en gerookte forel op een bedje 
van jonge sla geserveerd met zeewier, wasabi 

erwten en zeewiermayonaise.

Gerookte eendenborst geserveerd met moerbei 
bietensalade met daarin walnoten en cranberries.

Lauwarme salade van paddenstoelen en kastanjes 
met hazelnoot crumble.

VOORGERECHT



Wij wensen u 
fijne feestdagen!
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DESSERT
Keuze uit:

Crème brûlée van tonkabonen geserveerd met 
koffie-ijs, slagroom en chocolade krokant.

Brownie van pure chocolade geserveerd met witte 
chocolademousse en saus van sinaasappel en 

kaneel.

Vanille roomijs geserveerd met chocoladesaus, 
warme kersen en slagroom.

Mousse van yoghurt geserveerd met kruidig 
roodfruit.

Kaasplank geserveerd met 3 soorten kaas, 
appelstroop, mangochutney en kletsenbrood.

Dapper kerst koffie geserveerd met diverse 
zoetigheden en een bonbon.

KINDERMENU
PRIJS PER PERSOON: 15,00

 VOORGERECHT
Tomatensoep met of zonder balletjes.

 TUSSENGERECHT
Stokbroodje met kruidenboter.

 HOOFDGERECHT
Friet met keuze uit frikandel, kroket, kipstukjes of 

vegetarisch schnitzel geserveerd met appelmoes en 
saus naar keuze.

 DESSERT
Schatkist ijsje met kerst verrassing.

Laat het ons weten wanneer u een allergie heeft. 
Onze medewerkers zullen nagaan of het door u 
gekozen gerecht passend is.

LekkerPUUR ETEN


