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Afhalen van het menu kan op 24 december tussen 15:30 en 17:00 uur in De Stad.

Fijne feestdagen, Team De Stad

BEREIDEN

BESTELLEN

KERST-TAFELQUIZ

Beste Gast, 

De kerstdagen staan weer voor de deur.

Ook dit jaar hebben we een heerlijk keuzemenu voor u samengesteld.
Mooie, pure gerechten met smaakvolle garnituren waar u thuis, in de warmte 

van uw eigen huis en omringd door uw dierbaren, van kunt genieten.

Het betreft een 3-gangenmenu waarbinnen u zelf uw keuze kunt maken. 
U kunt ook dit jaar losse onderdelen, zoals bijvoorbeeld alleen soep,  
binnen het menu bestellen. 
Heeft u eet- of dieet wensen, dan horen wij het graag. 
Met alle liefde passen we een gerecht voor u aan.

Schuiven er ook kinderen bij u aan? 
De Stad heeft dit jaar geen kinder-kerstmenu,  
maar we bereiden in overleg met u en uw zoon,  
dochter of kleinkind zijn/haar lievelingsgerecht.

Ook dit jaar zullen onze chefs u van alle gemakken voorzien. 
Het bereiden van de gerechten kost u weinig of geen handelingen. 
Alle gerechten zijn voorbereid en hoeven louter nog een zeer korte 
bereiding en warmte te krijgen.
Wanneer u de gerechten bij ons ophaalt, ontvangt u een heldere 
instructie van ons. 
Op die manier kunt u van uw gezelschap blijven genieten.

Dit jaar hebben wij extra aandacht gegeven aan het verminderen van 
verpakkingsmateriaal.
Wel zo goed voor ons milieu.

Naast alle gerechten krijgt u dit jaar een kerst-tafelquiz  
van ons. Een pubquiz met een hoog familie- en kerstgehalte, 
met vragen voor alle leeftijden.
Naar aanleiding van de vele leuke reacties afgelopen jaar, 
maken we dit jaar weer een quiz.
Gewoon omdat het Kerstmis is.

Voor het aanvragen van een bestelformulier stuurt u een mail naar: 
bestellingen@destadvenray.nl
Ook alle vragen en wensen kunt u sturen naar dit adres.
Graag ontvangen wij uw bestelling via ons mailadres ten laatste op 
vrijdag 16 december.



Alle hoofdgerechten serveren wij met twee kleuren bospeen en krielaardappel 
met olie van knoflook.

SOEP VAN BOSPADDENSTOELEN
Druppels van truffelolie.
Verpakt per liter. Inclusief brood en aioli.
€12,50

SOEP

SOEP VAN GEROOSTERDE POMPOEN
Garnituur van pompoenpit.
Verpakt per liter. Inclusief brood en aioli.
€12,50

HOOFDGERECHT

ZALMFILET
Zacht gegaard. Saus van Chardonnay met een vleug van saffraan.
€20,95

POMPOEN BOURGUIGNON 
Bourgondisch gevuld met pompoen, laurier, paddenstoelen, 
sjalot, sperzieboon (V).
€17,95

NAGERECHT TAARTJE VAN TOFFEE EN PECAN
Parels van karamel en witte chocolade.
€6,95

HERTENBIEF
Volle wildjus.
€21,95

DECEMBERSTOOF UIT LIMBURG 
Feestelijke runderstoof naar Maastrichts recept.
€19,95

TAARTJE VAN CHOCOLADE EN HAZELNOOT
Pure saus van Belgische Callebaut.
€6,95



FIJNE 
FEESTDAGEN! 


