
 

                                    KERSTMIS 2019 

Ook dit jaar kunnen u en uw dierbaren bij Grand Cafe’ Merlot 

genieten van onze culinaire Kerstmenu’s, samengesteld met een 

veelzijdige en smaakvolle keuze en gebruik van zoveel mogelijk 

lokale ingredienten.  

Rond de beroemde Kerststal en prachtige oprijlaan in vol ornaat, 

zullen een warme sfeer vol kaarslicht, gerechten om echt van te 

genieten en de huiselijke gezelligheid die onze gasten meebrengen, 

de ingredienten zijn voor een onvergetelijke herinnering van 

Kerstmis 2019 !  

Of u met de hele familie of alleen ‘tete a’ tete’ wilt genieten van 

de Kerst, onze menu’s bieden een uitgebreide keuze, ook voor een 

groen (vegetarisch)- of kindermenu.  

Op Kerstavond zijn wij geopend en kunt u a’ la carte bij ons 

dineren. Op de beide Kerstdagen worden tijdens diner (17.00-

21.00) alleen de Kerstmenu’s geserveerd. 

Mocht Uw kind speciale wensen hebben voor zijn Kerstmenu, 

of moeten we rekening houden met allergieen en 

dieetvoorschriften, dan kunt U ons dat laten weten bij Uw 

reservering en zullen wij onze uiterste best doen deze te 

vervullen.  

Voor Uw reservering of meer informatie contacteer ons op:  

              0573-462310 / 06-38250285 

stuur een email naar: merlotlochem@gmail.com  of bezoek onze  

mailto:merlotlochem@gmail.com


website: www.grandcafemerlot.nl   

Vroegboek Special: indien U voor 15 december a.s. Uw tafel 

boekt, ontvangt U  GRATIS een ‘Christmas Lemon Spoom’ of glas 

Achterhoekse ‘Goodgoan’ wijn per volwassene.    

 

WINTER  WONDERLAND MENU (5 gangen) 

Santa’s Welkomstdrink   

Aperitif Prosecco of Rose’ Brut,  

feestelijke bubbels vergezeld van ‘Noelle Tapas Trio’         

  * 

Antipasti di Natale Misti 

Bruschettas met Veluwse Landham, Nagelhout Rundvlees, 

Zalmhoorntjes en Blini’s met Franse roomkaas en een Kerstsoepje 

en croute                                      

* *  

“Combinatie Uit het Achterhoekse Woud”                              

In Bladerdeeg gebakken Hertenbiefstuk geserveerd met Portjus 

en Gegrilde Wildzwijn Kotelet met Stoofpeertjes  OF 

Visduet van Gegrilde Meervalfilet met Pistachekorst en 

Noorse Zalm geserveerd met Langoustine- Dille Saus 

* * * 

Millefoglie van Filodeeg met Franse Kazen en Peervulling 

       Salade van Venkel in Sinasappel Vinaigrette 

Bouquet van gegratineerde Kerst Groenten  

  * * * * 

         Rudolph the Reindeer Surprise Kerst Dessert 



Onze lekkerste Desserts op hun Kerst Best !      

* * * * *         

Standaard prijs: Eur 46,75 p/pers.  

Speciale Europarcs Gastenprijs: Eur 38,75 p/pers.    

 

AVE MARIA MENU (7 gangen) 

Santa’s Welkomstdrink   

Aperitif Prosecco of Rose’ Brut,  

feestelijke bubbels vergezeld van ‘Noelle Tapas Trio’         

  * 

Antipasti di Natale Misti  

Bruschettas met Veluwse Landham, Nagelhout Rundvlees, 

Zalmhoorntjes, Blini’s met Franse roomkaas en een Kerstsoepje 

en croute     

* *  

Hertencarpaccio a’ la Chef OF  

 Zwaardvis en Zalm Carpaccio met Limoen en Roze Peper Dressing                                           

* * *  

Vegetarische Cannelloni met Pompoen en Aubergine OF  

Cannelloni gevuld met Hertenragout en Paddenstoelmelange     

 * * * *  

“Combinatie Uit het Achterhoekse Woud”                              

In Bladerdeeg gebakken Hertenbiefstuk geserveerd met Portjus 

en Gegrilde Wildzwijn Kotelet met Stoofpeertjes  OF 



Visduet van Gegrilde Meervalfilet met Pistachekorst en 

Noorse Zalm geserveerd met Langoustine- Dille Saus 

                             * * * * *  

 Millefoglie van filodeeg met Franse Kazen en Peervulling 

       Salade van Venkel in Sinasappel Vinaigrette 

Bouquet van gegratineerde Kerst Groenten  

* * * * * *   

Reindolph Reindeer Surprise Kerst Dessert 

Selectie van onze lekkerste Huisdesserts op hun Kerst Best !      

 * * * * * * *  

    Standaard prijs: Eur 58,75 p/pers.  

Speciale Europarcs Gastenprijs: Eur 49,75 p/pers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘Santa Junior Menu’  (4 gangen)   

Voor de ‘juniors’ (t/m 12 jaar) hebben we het volgende menu 

samengesteld met diverse keuze’s.    

Welkomstdrank:  ‘Bubbelende Kerst Cocktail’ (zonder alcohol)   

                                   *  

‘Opgerolde Kerstman Wrap’  

met Kerstham, Kaas, Tomaatjes en Mangomayo gevulde Wrap  

* *  

           ‘Louisiana Spare Ribs’ (1/2 rack) uit de oven  OF  

‘Gebakken Kibbeling en Krokante Calamari’s met Ravigotte saus’  

OF ‘combinatie van Kipkluifjes, Nuggets en Mini Sate’ spiesje’ 

   (Allen Geserveerd met Houthakkersfriet en Stoofpeertjes)  

* * *  

      ‘Bambini Tiramisu met Verse Aardbeiensaus en Roomijs’ OF  

                       Santa Claus Kinderijsje 

* * * * 

Standaard prijs: Eur 19,95 p/kind* 

Speciale Europarcs Gastenprijs: Eur 15,95 p/kind* 

 

*Bij ieder Kindermenu hoort een kerstpresentje die na het eten 

onder onze kerstboom te vinden is.   

 

 

 



Voor onze ‘noch vleesch, noch visch’, Vegetarische Gasten 

hebben wij het volgende menu samengesteld: 

    

        “Dreaming of a Green Christmas Menu” (5 gangen) 

Santa’s Welkomstdrink   

Aperitif Prosecco of Rose’ Brut,  

feestelijke bubbels vergezeld van ‘Noelle Vegetarisch Amuse Trio’   

   * 

Cannelloni gevuld met Pompoen en Aubergine 

 * *  

     Kotelet van Courgette en Scamorzakaas geserveerd met 

Paddenstoelmelange en Parmezaan Flakes 

 * * * 

 Millefoglie van Filodeeg met Franse Kazen en Peervulling 

       Salade van Venkel in Sinasappel Vinaigrette 

Bouquet van gegratineerde Kerst Groenten  

* * * * 

Reindolph Reindeer Surprise Kerst Dessert  

Selectie van onze lekkerste Huisdesserts op hun Kerst Best ! 

* * * * *    

Standaard prijs: Eur 42,75  

Speciale Europarcs Gastenprijs: Eur 34,75 p/pers    

 


