
Kerst 2022

Wij wensen u fijne 
feestdagen

en een voorspoedig 2023 !



Tomaten Crèmesoep
huisgemaakt met soepballetjes 
Pompoensoep 
Romig met stukjes chorizo of zalm

Mosterdsoep  
met spekjes of zalm

alle soepen zijn ook vegetarisch verkrijgbaar

Carpaccio “Wapen van Lienden” 
sla, kappertjes, biologische zongedroogde tomaatjes, 
Parmezaanse kaas, pittenmix en truffel mayonaise

Bombe van gerookte zalm
gerookte zalm, rivierkreeft, aubergine, courgette,
groene asperge, sla, kervel, dille en crème fraîche

Carpaccio van rode biet (vega)  
rode biet, geitenkaas, sla, walnoot, honing-mosterd 
dressing en pittenmix

 

Schnitzelvingers  
boontjes, aardappeltjes en appelmoes

Mini gehaktballetjes  
boontjes, aardappeltjes en appelmoes  
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7,00

7,00

€

€

€

0,5 lt.         1 lt.

13,00 

14,00 

14,00

14,75 

15,00 

14,75 
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€

€

€

€

€

€

€

€

Soepen & Voorgerechten

Kindermenu’s
Alles wordt vers

voor u bereid!

U hoeft het thuis

alleen maar 

warm te maken.



Varkenshaas met brie en pancetta  
heerlijk met champignon- of pepersaus

Hertensukade   
rode kool met appel en een heerlijke wildsaus
met peperkoek 

Biefstuk van de haas   
sjalot, paddenstoelenmix, knoflook en
een smaakvolle rode wijn saus

Gegrilde zalm terriyaki 
boontjes, paprika, rode ui, champignon
en knolselderij

Rendang van geroosterde biet (vega)    
geroosterde gele biet op Indische wijze
met kokosroom

Extra bij te bestellen:
Boontjes met spek  € 4,00
Stoofpeertjes   € 4,75
Rauwkost salade  € 4,00
    

€

€

€

€

€

25,50

26,50

28,50

25,50

25,00

Hoofdgerechten

Tiramisu Italiano  
luchtig Italiaans toetje met een vleugje Frangelico 

Panna Cotta Forestiere   
romige pudding met rode bosvruchten coulis en
een krokante chocolade crumble  

Cheesecake met witte chocolade   
bastogne bodem, Callebaut witte chocolade, mascarpone

    

€

€

€

7,00 

7,00

7,00

Nagerechten

Hoofdgerechten worden 

geserveerd met

Roseval aard-

appeltjes en

groene asperges.



Salades voor Kerst/Oud & Nieuw
Luxe huzaren salade  
rijkelijk belegd met heerlijk garnituur

Luxe rundvlees salade 
rijkelijk belegd met heerlijke vleeswaren
en garnituur

Luxe vissalade  
rijkelijk belegd met diverse vissoorten,
garnalen en garnituur 
    

€

€

€

9,50 p.p.

10,50 p.p.

12,50 p.p.

Bestellingen voor kerst uiterlijk doorgeven t/m maandag 19 december.
Afhalen op 24 december tussen 14.00-17.00 uur.

Bestellingen voor oud & nieuw uiterlijk doorgeven t/m woensdag 28 december.
Afhalen op 31 december tussen 14.00-17.00 uur.  

DR. VAN NOORTSTRAAT 2  •  LIENDEN  •  TEL. 0344 - 60 16 55

WWW.WAPENVANLIENDEN.NL

Stokbrood en kruidenboter kunt u er apart bijbestellen!


