
WILDBOUILLON
krachtige bouillon van wild  

met mini soesjes en fijne kruiden 
6.00

PASTEITJE 
gevuld met bospaddenstoelenragout

8.50

GEBAKKEN COQUILLES
met venkelpuree en een

blanke botersaus
15.00

KAASPLANKJE
variatie van vier kazen geserveerd 

met kletsenbrood, walnoten, 
druiven en appelstroop

10.50

VOOR BIJ UW KOFFIE EN THEE
madeleines, bonbons,
boterkoek en brownie

5.00

BIJPASSENDE
WIJNEN

Per gerecht hebben wij    
een bijpassende fles en 
stellen graag een doos

voor u samen. 

Of u kiest uw favoriete
wijn voor bij uw gehele 

diner.

Wat denkt u van een 
heerlijke Chardonnay
of kruidige Minervois?

U kunt uw kerstdinerbox uitbreiden naar een 4-, 5- of 
6-gangen menu met de onderstaande gerechten

3 GANGEN MENU

CARPACCIO VAN HERT
dungesneden hertenfilet, schorseneren,  

chips van schorseneren & truffelmayonaise
met brood, tapenade en boter

***
GEKONFIJTE EENDENBOUT

zacht gestoofd met eigen jus,  
cassoulet van linzen & diverse groenten,  
aardappeltaart en gepocheerd peertje

***
CHEESECAKE

met bosvruchten, krokantje van amandel  
en bosvruchtensaus

36.50

Ps. Voor de kinderen hebben we  
een speciale kidsbox! 



Kerstdinerbox 
VIER KERSTMIS SAMEN MET WEEVA & EVA

Geniet deze kerstdagen thuis van een compleet verzorgd diner met onze 
kerstdinerbox. De gerechten zijn helemaal voorbereid en op smaak. 
Zelf geen keukenprins(es)? Geen probleem! Ga zelf aan de slag met 

behulp van een korte handleiding. Vanzelfsprekend houden wij rekening 
met (di)eetwensen, neem contact met ons op voor meer informatie. 

Zo zet u deze Kerstmis thuis in een handomdraai een heerlijk diner op tafel.

Bestel uw WEEVA & EVA kerstdinerbox tot uiterlijk
woensdag 22 december 2021

AF TE HALEN VAN 24 T/M 26 DECEMBER 2021

Wij brengen de kerstdinerboxen ook gratis bij u thuis op de dag van uw 
diner binnen een straal van 10 kilometer van onze restaurants. 
Woont u verder weg? Dan vragen wij een (kleine) toeslag. 

Voor bestellingen en informatie bel: 050 820 0478 
of mail: restaurant@weeva.nl of restaurant@eethuisvoorallen.nl 

U kunt het menu ook online bestellen via: 
www.weeva.nl/kerstbox of www.eethuisvoorallen.nl/kerstbox 

WEEVA (Woon- En Eethuis Voor Allen) Gedempte Zuiderdiep 8-10, 9711 HG Groningen
EVA (Eethuis Voor Allen) Brink Oostzijde 6, 9471 AE Zuidlaren


