
 

 

 

Kerst vier je bij Bospaviljoen de Norgerberg! 

 

Wij serveren vanaf 17.00 uur standaard een 3-gangen kerstmenu. U kunt het 3-gangen menu naar keuze uitbreiden met 
een 4e of 5e gang. Zijn er speciale wensen of diëten? Uiteraard is dit geen probleem, laat dit enkel wel van tevoren weten. 
 

Invulling kerstmenu  
Amuse 

▪ Mousse van wildpaté met crème van oude kaas en grove mosterd met  een krokantje van bladerdeeg 
Voorgerechten 

▪ Duet van koud gerookte wildzwijn rollade en paté van hert met chutney van sinaasappel en ui, zoet zure 
groentjes, geroosterde noten, mesclunsla 

▪ Carpaccio van gepekelde en huisgerookte (uit onze eigen BBQ smoker!) rund met truffelcrème en  boerenkaas 
▪ Taartje van gerookte zalm-tartaar met cornichons, kappertjes, appel en dille met een crème van citrus en 

mierikswortel 
▪ Tosti van suikerbrood en Blue d’Auvergne met een chutney van veenbessen en anijs (vegetarisch) 

Tussengerecht (geserveerd in een wijnglas) 
▪ Licht gebonden soep van wild met garnituur van gerookte eend en diverse paddenstoelen 

Hoofdgerechten (geserveerd met rode kool, steakhouse frites, stoofpeertje) 
▪ Schelvisfilet met wakamé salade en een schuimige beurre blanc van kappertjes, citroen en witte wijn met salty 

fingers 
▪ Met ”Norgerbergbier” afgebluste stoofschotel van hert, haas en wildzwijn, rijkelijk gevuld met groente uit het 

seizoen en specerijen 
▪ Romige risotto met zwarte truffel met mini croquettes van eekhoorntjesbrood, gepofte quinoa en rucola 

(vegetarisch) 
▪ “Old school” schnitzel met Norgerbergjus (gebakken spek, ui, prei en champignons) 
▪ Gegrilde runderspies met een jus van rode wijn, kruidnagel en laurier 

Tussengerecht 
▪ Kaasplankje van vier verschillende kazen geserveerd met kletzenbrood, appelstroop en noten 

Dessert 
▪ IJstaart van vanille bourbon roomijs met chocoladebisquit aangekleed met gel van stoofpeertjes, caramelsaus, 

pepermunt en crumble van venkel 
 

Kindermenu 
Natuurlijk denken wij ook aan onze kleine gasten. Wij serveren tijdens het diner ook een kindermenu. Ook kunnen de kids 
natuurlijk lekker spelen in onze royale kinderhoek! 
 
Voorgerechten 

▪ Dun gesneden Ardennerham met frisse galia meloen 
▪ Stokbroodje kruidenboter 

Hoofdgerechten 
▪ Kids Classic Car, stoere auto gevuld met frites, appelmoes, mayonaise en naar keuze kroket (op verzoek ook vega 

kroket), frikandel, kipnugget of visstick 
▪ Kinderpannenkoek, zelf te versieren met diverse soorten beleg 

Dessert 
▪ Clown’s dessert met een leuke verrassing! 

 
 

Prijzen kerstmenu 
Prijs volwassen € 37,95 (amuse, 3-gangen voor/hoofd/dessert) 
Prijs volwassen € 42,95  (amuse, 4-gangen, obv voor/soep/hoofd/dessert) 
Prijs volwassen € 46,95  (amuse, 4-gangen, obv voor/hoofd/kaas/dessert) 
Prijs volwassen € 49,95 (amuse, 5-gangenmenu, obv voor/soep/hoofd/kaas/dessert) 
Prijs kind            € 17,95  (3-gangen kindermenu) 
 


