
 

 

 

menu van de feestmaand 

voorgerechten 
 
Vacherin mont d’or  
Met rozemarijn, tijm, witte wijn en knoflook. Daarbij een 
kroon van soezen  en crudités.  
 
Najaarsterrine  
Wilde salade, vinaigrette van cranberry met plakken 
terrine van tamme kastanje en eekhoorntjesbrood, hoorn 
van overvloed en cantharellen, gekarameliseerde 
pecannoten.  
 
Carpaccio van gele biet  
stroop van rode biet en stoofpeer, gehakte hazenloot en 
krokante mosterd. VEGAN 
 

hoofdgerechten 
 
Gevulde hele pompoen 
Met tamme kastanjes en wilde paddenstoelen, 
geroosterde pompoenpitten en druiven. Het bijgerecht is 
knolselderij puree met witte chocolade. VEGAN  
 
Taart van Oudwijker Colosso  
Met vijgen en kastanjechampignons. Het bijgerecht is een 
salade met gebakken peer, walnoot , croutons en 
kletskoppen van Oudegracht kaas. 
 
Mille-feuille van rode biet  
Met geroosterde spruiten en gebakken tamme kastanjes 
en druiven met een eigen jus van sherry. Het bijgerecht is 
een schotel van gebakken aardappel met gekonfijte 
knoflook. 
 

desserts 
 
Tarte au chocolat 
 
Tarte tatin  
Van biologische appels en kaneel. En een 
onweerstaanbare vanillesaus. 
 
Kerstcake 
Met stoofpeer en witte chocolade. VEGAN 
 
 

Een driegangen kerstmenu kost € 35,00 per persoon 

en is vanaf één persoon te bestellen. 

Bestellingen kunnen worden afgehaald bij onze 

locatie in Houten. 

Bezorgen kan ook, in overleg tegen een 

feestdagentarief. 

Bestel in onze webshop: www.kropenkool.nl 

vegan gourmetschotel 
 
Om te bakken 

 Koningsoesterzwam met tijm, rozemarijn en 
knoflook 

 Shawarma van de vegan junckstar 
 Sticky pompoenspiesjes 
 Courgetteschijfjes met citroen-sinaasappel 

marinade 
 Plantaardige kipsaté 

Dit zit erbij 
 Licht pittige koolsla  
 Salade met bosuitjes, radijsscheuten, peultjes en 

pinda’s 
 VEGAN sriracha mayonaise 
 VEGAN pompoenketchup 
 VEGAN Pindasaus  
 VEGAN pitabroodjes 

 

vegetarische gourmetschotel 

 
Om te bakken 

 Koningsoesterzwam met tijm, rozemarijn en 
knoflook 

 Shawarma van vegan junckstar 
 Little Willies 
 Kleine vegaburgers 
 Vegetarische gehaktballetjes  
 Plantaardige kipsaté 

Dit zit erbij 
 Licht pittige koolsla 
 Salade met bosuitjes, radijsscheuten, peultjes en 

pinda’s 
 Sriracha mayonaise 
 Plantaardige pompoenketchup 
 Pindasaus  
 Kleine hamburgerbroodjes  

 

Bekijk onze cadeauboxen en kerstpakketten 
op www.kropenkool.nl 


