
                Voorgerechten 

 Smoky Sparkle 
Frisse tartaar van gerookte 
zalm met appel, ui en augurk, 
vergezeld door zoetzure 
komkommer en salade

 Flat Nose Reindeer 
Rundercarpaccio met 
geschaafde Parmezaan, 
pijnboompitjes, rucola en 
truffeldressing

 Smelly Santa 
In knoflook gemarineerde 
gamba’s met een romige 
looksaus om heerlijk in te  
dippen met stokbrood

 Santa’s (beet)Roots 
Carpaccio van rode biet 
met geitenkaas, rucola en 
gekarameliseerde uitjes

                      Soepen

 Foggy Forest  
Rijkelijk gevulde                          
bospaddenstoelensoep

 Santa’s Favorite 
Zachte mosterdsoep met  
dunne plakjes rookworst

 Something Smells Fishy 
Gebonden vissoep  
met visgarnituur 

 Hang Up Your STOCKing 
Krachtige kippenbouillon 
huis getrokken met prei en 
kippendij

Alle voorgerechten en soepen 
worden geleverd met witte & bruine 
breekbroodjes en 2 overheerlijke 
smeerseltjes; kruidenboter & aioli

             Hoofdgerechten

 Oh Deer! 
Hert gestoofd in rode wijn met 
wortel, ui en champignons

 Merry Chicken 
Malse rollade van kip met een 
vulling van champignon & oude 
kaas met een bijpassende jus

 Rudolph’s Favorite 
Portobello gevuld met gesmoorde 
groenten, Gorgonzola en een 
vleugje appelstroop

 Naughty or Nice 
Kabeljauwfilet omwikkeld met 
dun gesneden Italiaanse ham

Bij alle hoofdgerechten worden de 
volgende bijgerechten geleverd       
    Stoofpeertje gepocheerd in witte 
wijn met saffraan, suiker, kaneel en 
citrusvruchten
    Rode kool met frisse stukjes appel
    Smeuïge aardappelgratin 
    Kleurrijke groentemelange

                    Desserts

 Double Trouble 
Romig duo van witte en  
bruine chocolademousse

 December Love 
Monchoutaartje met speculaas

 Tipsy Sleigh Ride 
Klassieke Tiramisu met 
Amaretto

 Cheesy Christmas  +1,50 pp

Gevarieerd kaasplankje met 
vijgenchutney en notenbrood 

Aantal
personen

Aantal
personen

Aantal
personen

Aantal
personen

Bestellijst Kerst Onze Wijnen

x 3-gangen à 30,00 
soep | hoofdgerecht | dessert

Naam*

Adres*

Plaats*

Telefoon*

E-mail*

x 4-gangen à 35,00 
voorgerecht | soep | hoofdgerecht | dessert

x 3-gangen à 32,50
voorgerecht | hoofdgerecht | dessert

Kerst thuis met het Boshuys

Heeft u uw diner samengesteld?   
Download dan deze lijst of sla hem 
op, vul hem vervolgens digitaal in. 

Sla je ingevulde lijst op en mail hem 
naar info@boshuyskleinutrecht.nl.  
Printen, invullen en bij ons aan de 

Dunsdijk 1 inleveren kan natuurlijk ook. 
Uw bestelling liever telefonisch 

doorgeven? Bel dan naar 013 516 99 87.  
Zorg dat uw bestelling uiterlijk  
18 december in ons bezit is.  

Bestellen kan vanaf 2 personen.

Uw bestelling kan op 24 december 
tussen 11.00 en 16.00 uur worden 
afgehaald bij Boshuys klein Utrecht

aan de Dunsedijk 1 in Esbeek. 
De gerechten worden met een 

duidelijke instructie geleverd, zodat 
u snel en eenvoudig een prachtig 

kerstdiner serveert!

ook 

* = verplicht

Aantal
flessen

 Time to Sparkle! 
∞ Spanje ∞
Met goud bekroonde Cava 
10,95

 White Angels 
∞ Portugal ∞
Volle, stevige houtgelagerde 
Portugese Chardonnay
9,95
∞ Italië ∞
Elegante, zachte en verfijnde 
Italiaanse Arneis uit Piëmonte
11,95

 Red Balls 
∞ Frankrijk ∞
Vriendelijke maar smaakvolle 
Syrah uit Languedoc-Roussillon
8,95

∞ Portugal ∞
Stevige en volle Portugese 
topper van Touriga Nacional  
en Cabernet Sauvignon met 
een zachte afdronk
12,95

 Sweet Memories 
∞ Portugal ∞
10 Years Old Tawny Port, een 
klassieker
22,95
∞ Spanje ∞
Bijzondere PX Sherry, 
overweldigend zoet.  
Echt een aanrader
9,95 - 0,375L

x 10,95

x 9,95

x 11,95

x 8,95

x 12,95

x 22,95

x 9,95
0,375L

Alle wijn-spijs combinaties zijn  
met zorg samengesteld in  
samenwerking met Dianne 
en Pim Hesselmans van 
WIJN&ZO, onze fijne buren 
aan de Dunsedijk.


	Tekstveld 1: 
	Tekstveld 10: 
	Tekstveld 5: 
	Tekstveld 18: 
	Tekstveld 14: 
	Tekstveld 2: 
	Tekstveld 11: 
	Tekstveld 6: 
	Tekstveld 7: 
	Tekstveld 19: 
	Tekstveld 15: 
	Tekstveld 3: 
	Tekstveld 4: 
	Tekstveld 12: 
	Tekstveld 13: 
	Tekstveld 8: 
	Tekstveld 9: 
	Tekstveld 20: 
	Tekstveld 17: 
	Tekstveld 16: 
	Tekstveld 21: 
	Tekstveld 22: 
	Tekstveld 23: 
	Tekstveld 24: 
	Tekstveld 25: 
	Tekstveld 26: 
	Tekstveld 27: 
	Tekstveld 28: 
	Tekstveld 29: 
	Tekstveld 30: 
	Tekstveld 31: 
	Tekstveld 32: 


