
Dit jaar serveren wij voor u en uw familie een heerlijk diner in 
De Nieuwe Polderkeuken, een uitgebreide kerstbrunch, of een live cooking 

kerstdiner in De Nieuwe Polderkamer. Blijft u liever thuis? 
Dan bereiden wij voor u een culinair traiteur menu! 

Kerst 2019 in de polder

Merry
Christmas

DORPSPLEIN 7 - 2821 AR STOLWIJK - (0182) 602 016  - WWW.POLDERKEUKEN.NL



Diner
EEN CULINAIR KERSTDINER 

IN DE NIEUWE POLDERKEUKEN
Culinair genieten van een hoogstaand kerstdiner?

Geniet van mooie amuses, supermooi opgemaakte 

borden met heerlijke smaken, mooie wijnen en onze service!

Wij kunnen rekening houden met uw dieetwensen.

5 gangenmenu € 79,50 p.p.
 •  Amuses

 •  Tonijn & Tarwe

  Citrus / komkommer / rode bonen / yuzu

 •  Flespompoen & Truffel

  Zwarte truffel / paddenstoelen / kastanje

 •  Tarbot & Hazelnoot

  Beurre noisette / parelgort / spinazie beurre blanc

 •  Hertenrugfilet & Stoof

  Pastinaak / pistache / chocolade-kruidkoek-jus

 •  Chocolade & Mandarijn

  Sorbet / bereidingen van chocolade / amandelspijs

6 gangenmenu € 89,50 p.p.
 •  Zoals 5-gangenmenu met als toevoeging:

 •  Eendenlever & Peer

  Crème brûlée / structuren van peer / olijfolieparfait 

7 gangenmenu € 99,50 p.p.
 •  Zoals 6-gangenmenu met als toevoeging:

 •  Selectie van Nederlandse streekkazen

  Abrikozencompote / biologische honing

1e EN 2e
 

KERSTDAG

2019

RESERVEREN?
Bel: (0182) 602 016  

of mail naar:  
info@polderkeuken.nl



Brunch
DE POLDERKAMER KERSTBRUNCH 

MET FRONT COOKING KOKS 2019
Wat is er mooier dan de feestdagen samen doorbrengen, waar zowel gegeten en gedronken kan 

worden? U wordt feestelijk ontvangen met een glaasje prosecco of alcoholvrij op 1e en 2e kerstdag 

in De Nieuwe PolderKamer te Stolwijk. U kunt plaatsnemen aan een door u gereserveerde sfeervol 

gedekte tafel en gebruik maken van het uitgebreide kerstbuffet dat onze koks met zorg en aandacht 

voor u hebben bereid. Voor de kleinsten onder u richten wij een kinderbuffet in en een kinderhoek 

waar ze zich ongestoord kunnen vermaken.

12:00 uur Feestelijke opening van het buffet

Koud Voorgerechten Vis -Vlees - Vegetarisch
 • Croissants, harde en zachte broodjes, chocoladebroodjes 

 • Alles soorten beleg, jonge kaas, oude kaas, ham, rosbief

 • Zoetigheden zoals hagelslag, diverse soorten jams, pasta

 • Carpaccio van het Waardse rund met truffelmayonaise, Stolwijkse kaas

 • Gerookte zalm met dille-crème fraîche, rode ui en citroen

 • Hollandse garnalen met kropsla en cocktailsaus

 • Gerookte palingmousse met groene-kruidenemulsie

 • Geitenkaassalade met gepocheerde peer, aceto balsamico dressing

 • Gevulde eitjes met bieslookcrème

 • Kalfsmuis met rode-uiencompote heerlijke mosterdmayonaise

 • Sushi plateaus met diverse soorten sushi

 

Live cooking Hoofdgerechten:
 • Roerei met gerookte zalm of beenham

 • Gebraden peperribeye aan buffet gesneden met rode wijn jus

 • Wildstoofschotel van hert met paddenstoelen

 • Mix van diverse seizoensgroentes

 • Ambachtelijke friet met boerenmayonaise

 • Stolwijker aardappelgratin

 

Nagerechten:
 • Soezentoren met pure chocolade

 • Boerenslagroom 

 • Mangobavaroise  met mangocompote

 • Mini crème brûlée van kaneel

 • IJstaart met diverse soorten ijs 

 • Tiramisu op Italiaanse wijze

 • Aarde van chocolade met mousse van melkchocolade en witte chocolade

 • Salade van vers fruit

 • Kaasplateau met diverse streekkazen, abrikozencompote en vijgenbrood

 

Prijzen: 

 •  Volwassenen € 44,50  p.p. *
 •  Kinderen 0 t/m 2 jaar GRATIS * 

 •  Kinderen 3 t/m 10 jaar € 29,50 p.p.* 

 •  Daarnaast krijgen kinderen een kerstcadeautje  

1e EN 2e
 

KERSTDAG

2019

RESERVEREN?
Bel: (0182) 602 016  

of mail naar:  
info@depolderkamer.nl 

GROTE GROEP?
Reserveer tijdig!



Buffet
LIVE COOKING 

KERSTDINER 2019 DE POLDERKAMER
Opgetuigde bomen met glanzende ballen, prachtig ingedekte tafels, magische lichtjes en feestelijk eten 

en drinken. U wordt feestelijk ontvangen op 1e en 2e kerstdag in De Nieuwe PolderKamer te Stolwijk.  

U kunt plaatsnemen aan een door u gereserveerde sfeervol gedekte tafel en gebruik maken van het 

uitgebreide kerstbuffet dat onze koks met zorg en aandacht voor u hebben bereidt. Voor de kleinsten 

onder u richten wij een kinderbuffet in en een kinderhoek waar ze zich ongestoord kunnen vermaken.

18:30 uur Feestelijke opening van het buffet

Koude Voorgerechten
 •  Broodbuffet met diverse soorten brood, boter, kruidenboter.

 •  Terrine van wild met cranberrycompote 

 •  Carpaccio van het Waardse rund met truffelmayonaise,

  Stolwijkse kaas en pesto dressing 

 •  Gerookte zalm met dille-crème fraîche, rode ui en citroenmayonaise

 •  Hollandse garnalen met kropsla en cocktailsaus

 •  Gerookte paling mousse met gerookte paling en groene kruiden emulsie

 •  Geitenkaassalade met gepocheerde peer, aceto balsamico dressing

 •  Gerookte ribeye, uiencompote, knoflookmayonaise 

 •  Kalfsmuis met rode uiencompote heerlijke mosterdmayonaise

 •  Sushi plateaus met diverse soorten sushi

Live cooking Hoofdgerechten:
 •  Zeebaarsfilet met ratatouille, witte wijn beurre blanc

 •  Hertenrugfilet met jus van morieljes 

 •  Gebraden pepersteak aan buffet gesneden met rode-wijn-jus

 •  Wildstoofschotel van hert met paddenstoelen

 •  Ambachtelijke friet met boerenmayonaise

 •  Stolwijker aardappelgratin

Nagerechten:
 • Soezentoren met pure chocolade

 • Boerenslagroom 

 • Mangobavaroise  met mangocompote

 • Mini crème brûlée van kaneel

 • IJstaart met diverse soorten ijs 

 • Tiramisu op Italiaanse wijze

 • Aarde van chocolade met mousse van melkchocolade en witte chocolade

 • Salade van vers fruit

 • Kaasplateau met diverse streekkazen, abrikozencompote en vijgenbrood

Prijzen: 

  •  Volwassenen € 59,50  p.p. *
 •  Kinderen 0 t/m 2 jaar GRATIS *

 •  Kinderen 3 t/m 10 jaar € 32,50 p.p.* 

 •  Daarnaast krijgen kinderen een kerst cadeautje  

1e EN 2e
 

KERSTDAG

2019

* Dranken en alle 

   overige consumpties dienen 

   apart te worden afgerekend.

RESERVEREN?
Bel: (0182) 602 016  

of mail naar:  
info@depolderkamer.nl 

GROTE GROEP?
Reserveer tijdig!





Bestel uw 
kerstmenu via onze 

website. U hoeft 
dit culinaire menu 

alleen te verwarmen 
en op te dienen.

POLDERKEUKEN.NL 

MEER INFORMATIE?

Bel: (0182) 602016 of mail naar: info@polderkeuken.nl

Traiteur
1e EN 2e

 

KERSTDAG

2019

DE NIEUWE POLDERCATERING 

TRAITEUR KERSTMENU
Uw kerstmenu bereid door De Nieuwe PolderCatering. 

U hoeft dit culinaire menu alleen te verwarmen en 

op te dienen. Kortom, een ontspannen kerst.

 • Amuses 

  Ambachtelijk brood / gezouten boter

 •  Tonijn & Tarwe

  Citrus / komkommer / rode bonen / yuzu

 •  Hertenrugfilet of Ossenhaas

  Flespompoen / morille jus

 •  Selectie van 5 Nederlandse streekkazen*

  Brioche brood / abrikozencompote / biologische honing

 •  Chocolade & Mandarijn

  Parfait van mandarijn / bereidingen van chocolade / amandelspijs

3 gangen  € 47,50 p.p.
4 gangen € 55 p.p. 
(4e gang bestaat uit streekkazen)

Bestel tijdig!




ADRESGEGEVENS
DORPSPLEIN 7

2821 AR STOLWIJK

(0182) 602 016

INFO@POLDERKEUKEN.NL

IETS TE VIEREN IN 2020? 

BEZOEK ONSE WEBSITE WWW.DEPOLDERKAMER.NL

Fijne
kerstdagen!


