
Kerstmenu
speciaal afhaalarrangement
24 - 25 - 26 - 31 december

• Soepje naar keuze 
tomaat, pompoen, vis of ossenstaart, 
stokbrood met kruidenboter  

• Koud buffetschaal  
met huisbereide salades, gerookte vis en charcuterie

• Hoofdgerecht naar keuze  
kies 1 gerecht per persoon:  
Gebakken scampies / Tongrolletjes kreeftensaus 
/ Vispannetje / Sateh van varkenhaas / Beenham 
champignonsaus / Kipsateh / Gehaktballetjes 
in tomatensaus / Runderstoverij / Gepocheerde 
zalmfilet. Dit wordt geserveerd met verse frietjes om 
thuis te bakken, met stoofpeertjes en herfstgroentjes

• Heerlijke dessertschaal  
met 3 kerstdessertjes per persoon

HET KLINKET 
Sasputsestraat 14, 
Schoondijke 
T +31 6 236 348 68 
info@hetklinket.nl
www.hetklinket.nl

€ 37,50
prijs / persoon

€ 17,50
tot 12 jaar

afhalen 
24 / 25 / 26 dec.
bij het klinket
van 14 - 16 uur

31 dec. bij de 
groenepolderwinkel
Groeneweg Oost 1b
van 13 - 15 uur!

ook te 
bestellen

voor 
oudjaar

!!

Bestel ons speciaal kerstmenu om af te halen, 
gebaseerd op onze bekende afhaalschotels maar 
uitgebreider, met meer warme gerechten en in 
een kerstjasje.



Kerstbrunch
speciaal afhaalarrangement
24 - 25 - 26 december

• Verse sapjes en melk
• Kopje soep naar keuze 

tomaat, pompoen, vis of ossenstaart
• Vers gebakken broodjes, croissants en kerstbrood
• Schaal met allerlei beleg, kaas, vleeswaren en zoet
• Huisbereide salades 

garnalensalade, beenhamsalade en eiersalade
• Schaal met groene salades, rauwkost en fruit
• Warme beenham en gepocheerde zalmfilet
• Dessertschaal 

met 3 kerstdessertjes per persoon

€ 29,50
prijs / persoon

€ 14,50
tot 12 jaar

afhalen 
24 / 25 / 26 dec.
bij het klinket
van 10 - 12 uur

Bestel deze lekkere, uitgebreide brunch bij u 
thuis. Het Klinket maakt het u gemakkelijk met 
de Kerstbrunch om af te halen. Leuk voor tussen 
de middag, met het hele gezin.

Fijne feestdagen!
HET KLINKET 
Sasputsestraat 14, 
Schoondijke 
T +31 6 236 348 68 
info@hetklinket.nl
www.hetklinket.nl


