
 

 

  

  



 

 

KERSTDINER VOOR THUIS 

 
Geniet van de smaak van ‘De Heere’ maar dan bij je thuis. Onze chefs bereiden de 

gerechten voor 80% voor, zodat je thuis alleen nog de puntjes op de i hoeft te zetten. Met 

behulp van een omschrijving per gang leren we je het bord op te maken als een echte 

‘Heere van Meijel chef’. 

 

Het ‘4-gangen kerstdiner voor thuis’ bestaat uit: 
 

 

Brood met smeersels (brood zelf af te bakken) 

 
Tip: Aperitief; Schlumberger White Secco € 4,- (20cl)  € 13,90 (75cl) 

 

 

VOORGERECHT 

bestaande uit: 

mini pasteitje met kalfs-champignonragout – gerookte kalkoenfilet met cranberry 

compote en granaatappelpitjes – pastei van reebok met hertenham, everzwijncoppa, 

gedroogd fruit en rode kool salade – gemarineerde zalm met venkelsalade en 

mierikswortelcrème 

 
Wijnadvies:  

Wit: Il Cigno Pinot Grigio € 8,50 

Rood: Croix dor Pinot Noir € 8,50 

 

 

 

SOEP 

Bospaddenstoelenbouillon met kruidenflensjes en bospaddenstoelen 

 

 

 

 

 



 

 

HOOFDGERECHT 

keuze uit: 

 

• Tournedos met pepersaus - Seizoensgroente – aardappelgratin – crème van 

pastinaak 

 

Wijnadvies: Carnivor Cabernet Sauvignon € 13,50 

  

• Parelhoenfilet met calvadossaus - Seizoensgroente – aardappelgratin – crème 

van pastinaak  

 
Wijnadvies: Darkhorse Chardonnay € 11,50 

 

 

NAGERECHT 

bestaande uit: 

brownie – frambozenbavarois – crumble – roodfruit compote – vanille roomijs – 

macaron met witte chocolade ganache 

 
Wijnadvies: Torres Floralis 50cl € 13,90 

 

(de wijnadviezen per gang zijn in samenwerking met onze wijnleverancier ‘Walraven Sax’ 
samengesteld’) 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

PRIJS 

 

4-gangen kerstdiner voor thuis € 39,50 p.p. (exclusief de genoemde wijnadviezen) 

 

Liever alleen het voorgerecht en/of het nagerecht bestellen voor thuis? Dat kan! 

 

Voorgerecht: € 12,50 p.p. 

Nagerecht: € 7,00 p.p. 

 



 

 

Hoe gaat het in zijn werk? 

 

1. Plaats je bestelling via info@deheerevanmeijel.nl of bel 077 466 1031 (bestellen 

kan t/m 18 december 2020) 

 

2. Zorg zelf voor een sfeervol gedekte tafel. 

 

3. Je haalt jouw bestelling op de dag zelf op tussen 11 en 13 uur bij De Heere van 

Meijel. 

 

4. Optioneel kun je het kerstdiner aanvullen met de aanbevolen wijnen per gang of 

gewoon iets lekkers uit onze slijterij ‘De Heerekamer’. 

 

5. Betalen doe je met een Tikkie/betaalverzoek via whatsapp of sms. 

 

6. Uiteraard respecteren we samen alle richtlijnen van het RIVM. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Bestellen kan via info@deheerevanmeijel.nl of telefonisch via 077 466 1031  

Bij uw bestelling ontvangen we graag: 

 

1. Naam 

2. Datum (1e of 2e kerstdag?) 

3. Aantal personen 

4. Jouw bestelling, keuze uit:  

 

• 4-gangen kerstdiner a € 39,50 p.p. 

o Keuze hoofdgerecht(en) 

• Alleen het voorgerecht a € 12,50 p.p. 

• Alleen het nagerecht a € 7,00 p.p. 

5. Lekker biertje of wijntje erbij uit onze slijterij ‘De Heerekamer’? Bekijk het 

wijnadvies per gang of informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. 

6. Mobiel telefoonnummer (hier sturen we een betaalverzoek op). 

 

mailto:info@deheerevanmeijel.nl

