
Kerst bij Simons TO GO
Weekend 24 t/m 27 december 2020

De gerechten zijn te bestellen via onze webshop: www.simonstogo.nl

Alle bovenstaande hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelgratin, rode kool,  
haricot verts omwikkeld met spek, rauwkost en compote van appel en stoofpeer

Vegetarische  
hoofdgerechten    € 14,50
  Wrap gevuld met groenten, kaas,  
crème fraîche en chilisaus

  Spinazie-ricottaquiche

Voor de kids   € 7,50
  Pasta bolognese met kerstfiguurtjes
  Aardappel-groenteschotel met  
mini-gehaktballetjes

  Mini-spareribjes

Desserts
  Dessertbox met een keur aan verschillende zoete lekkernijen p.p. € 8,50
  Aardbeienbavaroise € 6,50
  Bitterkoekjesbavaroise € 6,50
  Herrencreme € 6,50

Hoofdgerechten

  Biefstuk van de haas met pepersaus € 19,50
  Varkenshaasmedaillons met champignonsaus € 14,50
  Hertenbiefstuk van de rug met 

   bospaddenstoelensaus € 20,50
  Stoofpot van hert en wildzwijn met gedroogde  
cranberries en kruidkoek                                           € 14,50

  Spareribs met knoflooksaus € 14,50
  Zalmfilet met kruidenkorst en remouladesaus € 15,50
  Mediterraans vispotje met zeekraal, paprika 

   en courgette € 14,50

Bereidingswijze om eenvoudig thuis op te warmen wordt bijgeleverd

Hoofdgerechten
Voor 22 december bestellen | Bezorgen en afhalen tussen 14.00 - 17.00 uur

Soepen & brood  € 5,50

  Tomatensoep met een vleugje 
basilicum 

  Ossenstaartbouillon met Madeira
  Kreeftensoep met rivierkreeft-
staartjes en zeekraal [+ € 1,00]

  Brood met diverse soorten dips

Voorgerechten   € 8,50
  Rundercarpaccio met pesto, zongedroogde tomaat, parmezaanse 
kaas en truffelmayonaise

  Gerookte eendenborst met Irish stew saus, Amsterdamse ui en  
little gem

  Gravad lax met roze pepermayonaise en slamelange
  Paté van vissoorten met limoen-koriandersaus
  Rode bietencarpaccio met geitenkaas en honing-tijm glaze 
  Tartaar van tomaten en chipotle met kwarteleitjes, crostini  
van focacciabrood en kappertjes 

Voorgerechten
Voor 22 december bestellen | Bezorgen en afhalen tussen 14.00 - 17.00 uur

STEL ZELF UW EIGEN MENU SAMEN
Om thuis op te warmen



De gerechten zijn te bestellen via onze webshop: www.simonstogo.nl

Liter soep   € 12,50
  Tomatensoep met een vleugje basilicum 
  Ossenstaartbouillon met Madeira
  Kreeftensoep met rivierkreeft staartjes  
en zeekraal [+ € 2,00]

Voor 22 december bestellen | Bezorgen en afhalen tussen 09.00 - 14.00 uur

Kerstbrunch   € 22,50 p.p.
Keuze uit tomatensoep, ossenstaartbouillon en  
kreeftensoep. Rode bietenwrap met geitenkaas, mini-quiche  
met ham en kaas, roerei met bacon, rundvleessalade, 
diverse hartige en zoete beleg soorten, chocoladebroodje, 
croissantjes, kerststol, broodjes en verse jus.

Kerstontbijt   € 17,50 p.p.
American pancakes met clotted cream  
en blauwe bes, roerei met bacon,  
gekookt ei, vers fruit, hartige en zoete 
belegsoorten, kerststol, croissantjes,  
broodjes en verse jus.

Kerst high tea   € 23,50 p.p.
Diverse hartige en zoete hapjes zoals scones, broodjes, muffins en bonbons, aangevuld met heerlijke  
kerst kransjes, kerststol en kerstbonbons. Geserveerd met diverse soorten thee.

Kerstontbijt | brunch | high tea

Salades
  Luxe opgemaakte rundvleessalade p.p. € 7,50
  Luxe opgemaakte zalmsalade p.p. € 7,50
  Hors-d’oeuvre p.p. € 9,50

Overig

Warm bezorgen

Extra’s
  Fles bubbels
  Fles wijn
  Fles Glühwein
  Bierproeverij
  Cocktailproeverij

Kerstspecials   € 15,50
* * * i.p.v. onze weekmaaltijden 3 culinaire kerstspecials * * * 
  Stoofpot van hert en wild zwijn met gedroogde cranberries en 
kruidkoek

  Mediterraans vispotje met zeekraal, paprika en courgette
  Spinazie-ricottaquiche 

Shared Dining   € 22,50 p.p.
Heerlijke warme en koude gerechtjes om samen te delen.
Zowel vlees-, vis- als vegetarische gerechten, dus voor ieder wat wils! Te bestellen vanaf 2 personen.

Uiteraard kunt u ook tijdens kerst bij ons terecht voor het afhalen en bezorgen van warme gerechten.  
Hiervoor onze huidige menukaart met daarbij wat aanvullingen:


