
ERVAAR 
EEN CULINAIRE KERST
BRUNCH OF DINER



MAAK KENNIS MET
ONZE KEUKEN...

Met ons label “AMBACHTELIJK BEREID IN BÖRK” leggen wij 
extra nadruk op de mooie, natuurlijke & gezonde producten 
uit de streek. Stuk voor stuk kwaliteitsingrediënten die bij ons 
op ambachtelijke wijze worden bereid.

Wij geloven namelijk in ambachtelijk koken met eerlijke 
streekproducten. Onze gerechten worden met zorg bereid, 
zodat de unieke smaken optimaal tot hun recht komen. 

Een heerlijke bouillon als basis voor een soep of saus spreekt 
voor zich. Wij koken ambachtelijk!

Drenthe is rijk aan mooie streekproducten. Dus waarom van 
ver halen als je het dichtbij kunt krijgen. We hebben goede 
contacten met diverse lokale toeleveranciers. Daarom halen 
we onze ingrediënten dan ook maar wat graag uit de buurt.



KERST WANDEL
ARRANGEMENT...
24 DECEMBER VANAF 16.00 UUR
We beginnen sfeervol en in de stijl van Charles Dickens. Op de intieme kerstmarkt vind je 
volop kerstinspiratie. Tijdens de wandeling waan jij je in de tijd van Dickens. Langs een met 
lichtjes aangegeven route beleef je namelijk levensecht het verhaal van Scrooge. We 
beginnen vanaf 16.00 uur met een heerlijk winters buffet, waarna de wandeling begint. 

Entree 17,50 voor volwassen (14,50 tot 12 jaar) aan de kassa 20,00 (17,50 tot 12 jaar). Kaarten 
zijn in de voorverkoop tot vrijdag 22 december verkrijgbaar bij de Ruyghe Venne.

KERSTBRUNCH 26,- p.p. 
kinderen (5 t/m 12 jaar) 13,-

25 EN 26 DECEMBER VANAF 11.30 TOT 14.00 UUR
Na een feestelijk ontvangst met bubbels wordt het buffet geopend. Laat u verrassen door het 
gevarieerde aanbod van feestelijke gerechten. Voor de kinderen zijn er speciale gerechten en 
kinderanimatie! De brunch is inclusief koffie, thee en vruchtensappen.

Kom vòòr de Kerstdagen

genieten van een 

Kerst High Tea!
Slechts 19,50 p.p.



KERSTDINER...
25 EN 26 DECEMBER VANAF 17.30 UUR 
U mag zelf bepalen hoe laat u aan tafel wilt gaan en hoeveel gangen u wenst te eten. 
Het aantal gangen kunt u op de dag zelf aangeven. Voor de kinderen is er een apart kinder-
menu.
 
PRIJZEN
3-gangenmenu  32,50 p.p.

4-gangenmenu  39,50 p.p.

5-gangenmenu  47,50 p.p.

VOORGERECHTEN
Bitterbal van geitenkaas met gepofte biet, walnoot, honing en stroop van aceto balsamico.

Rouleau van parelhoen met verse basilicum, mosterd Ancienne, rucola en mango marmelade.

Terrine van snoekbaars en Noorse garnaaltjes met wakame salade, dille crème en wonton.

Serranoham met mesclun, chutney van trostomaat, rozemarijn stokjes en gemarineerde olijf.
 
SOEPEN
Lichtromige kerriesoep met een garnituur van prei, paprika, maïs, wortel en gerookte kip.

Goed gevulde ossenstaartsoep met champignons, rookworst, wortel en prei. 
Met een glaasje Madeira.



WARME TUSSENGERECHTEN
Atlantische zeetong met fijne groenteratatouille, aardappelrösti en basilicumsaus.

Kip piccata (kip in jasje van kaas) met gestoofde groente, aardappelrösti en saus van tomaat.

Met brie gevulde portobello op fijne groenteratatouille, aardappelrösti en gepofte knoflook 
saus.

HOOFDGERECHTEN
Gepekelde ribroast op een hutspotje van wortel, pastinaak, aardappel en ui. Geserveerd met 
een zachte mosterdsaus.

Gebakken diamanthaas met champignon, ui, spekjes, paprika en dragonsaus.

Wildpeper van Drents wild met huisgemaakte kruidkoek.

Tamme eendenborst op een romige puree van knolselderij. 
Geserveerd met een saus van bosvruchten.

Trio van vis (zalm, zonnevis en scholfilet) met fijne groentejulienne en saffraansaus.

Hartige groentepastei met tortilla chips, crème fraîse en sweet onion saus.

DESSERTS
Romige parfait van gebruineerde hazelnoot met Kahlua likeur en Butterscotchsaus.

Warme appelstrudel met vanille saus, slagroom en een bol vanille roomijs.

Oma’s trifle van bitterkoekjes, banketbakkersroom, bosvruchten, cake, likeur en slagroom.

Mini chocoladecilinder gevuld met een mousse van tonkabonen, gestoomde chocoladetaart 
en chocoladeparfait.

U kunt reserveren via www.ruyghevenne.nl/kerst
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