
   
 
 

Kerstdiner  24 december en 25 december  aanvang 17.30 
 

Keuze uit 5- of 6-gangenmenu  
 

Huisgemaakte broodjes - amuses 
 

1e gang Voorgerecht 
Coquille en  varkenswang Boshoeve’s wolvarken 

  
1e gang Voorgerecht vegetarisch 

Crème van bloemkool met variatie van biet 
 

2e gang Tussengerecht 
Paddestoelenrisotto met langzaam gegaarde eidooier en truffel 

 
3e gang Tussengerecht 

Langzaam gegaard buikspek wolvarken, zwarte truffel, appelstroop 
 

3e gang Tussengerecht vegetarisch 
Coquille van koningsoesterzwam, zeekraal, crème van knolselderij 

 
4e gang Hoofdgerecht 

Hert met wildjus en chocola, gratin, kastanje, gerookte cantharel 
 

4e gang Hoofdgerecht vegetarisch 
Tarte tatin  van rode kool, roquefort, gratin 

 
5e gang Nagerecht 

Kokosyoghurtijs, stoofpeer, gepeperd kletskopje, blauwschimmel-crème de marron 
 

6e gang Kaas plateau  
Variatie van verschillende soorten kaas, compôte, broodje, druiven 

 
 
 
5 – gangen € 62,- (exclusief kaasplateau en drankjes) 
6 – gangen € 73,- (exclusief drankjes) 
 
 
Wijnarrangement 
5 – gangen € 25,- 
6 – gangen € 30,-  
 



   
 
 
Inschrijfformulier Kerst bij Restaurant de Boshoeve Kerstavond en 1e kerstdag 2022 
 
Dag 
o Kerstavond 24 December 
o 1e Kerstdag 25 December 
 
Kerstdiner   aanvang 17.30 uur 

o 5 gangen  Aantal gasten: …… 
o 6 gangen  Aantal gasten: …… 

 
Wijnarrangement 

o 5 gangen  Aantal gasten: …… 
o 6 gangen  Aantal gasten: …… 

 
Naam   : ………………………………… 
Totaal aantal gasten :…………………………………. 
Telefoonummer : ………………………………… 
E-mailadres  : ………………………………… 
 
 
Hebt u allergieën? Vertel het ons zodat wij daar rekening mee kunnen houden. 
 
Reservering voor het kerstdiner is gelimiteerd. Reservering vindt plaats op basis van 
binnenkomst. We zullen u zo snel mogelijk laten weten of uw reservering bevestigd kan 
worden. 
 
Betaling- en annuleringsvoorwaarden 
U zult ongetwijfeld begrijpen dat wij voor uw reservering met kerst een aanbetaling 
verlangen. Wanneer wij uw reservering accepteren en u van ons een mail ontvangt treft u 
daarin een betalingsverzoek aan. Dit betreft een betaling van 50 procent van het 
totaalbedrag. De betaling verwachten wij uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de 
bevestigingsmail.  
 
Bij bijzondere omstandigheden kunt u kosteloos annuleren tot 10 december 2022. Bij 
annulering na 10 december ontvangt u van ons een tegoedbon ter waarde van het 
aanbetaalde bedrag. Dit kunt u vrij besteden in ons restaurant. 
 
 


