
     MENU 1. 
Vijlens wildbordje 

(Diverse wildspecialiteiten) 
*** 

Heldere wildbouillon  
met fijne groenten 

of 
zachtgebonden 

bospaddenstoelensoep 
geserveerd met stokbrood en 

kruidenboter 
*** 

Roodbaarsfilet 
met saffraansaus 
geserveerd met 

diverse warme groenten 
gemengde salade 

diverse aardappelgarnituur 
*** 

Surprise Noël 
(feestelijk kerstdessert) 

*** 
Koffie met bonbons 

 
 € 44,50 per couvert 

 
 

MENU 3. 
Heldere wildbouillon  
met fijne groenten 

of 
zachtgebonden 

bospaddenstoelensoep  
geserveerd met stokbrood en 

kruidenboter 
*** 

Biefstuk van de haas 
 met pepersaus 
geserveerd met 

gemengde salade 
diverse aardappelgarnituur 

*** 
Surprise Noël 

(feestelijk kerstdessert) 
*** 

Koffie met bonbons 
 

 € 36,00 per couvert 
 
 

MENU 2. 
Tonijncarpaccio 

met limoendressing 
*** 

Heldere wildbouillon  
met fijne groenten  

of 
zachtgebonden 

bospaddenstoelensoep  
geserveerd met stokbrood en 

kruidenboter 
*** 

Hertenbiefstuk 
met rode portsaus 
geserveerd met 

diverse warme groenten 
gemengde salade 

diverse aardappelgarnituur 
*** 

Surprise Noël 
(feestelijk kerstdessert) 

*** 
Koffie met bonbons 

 
 € 44,50 per couvert 

 
 

MENU 4. 
Heldere wildbouillon  
met fijne groenten 

of 
zachtgebonden 

bospaddenstoelensoep  
geserveerd met stokbrood en 

kruidenboter 
*** 

Zalmfilet 
met basilicumsaus 

geserveerd met 
diverse warme groenten 

gemengde salade 
diverse aardappelgarnituur 

*** 
Surprise Noël 

(feestelijk kerstdessert) 
*** 

Koffie met bonbons 
 

 € 34,50 per couvert 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VOOR MENU 5, VEGETARISCH MENU 6 EN DE KINDERMENU’S ZIE OMMEZIJDE 

Hilleshagerweg 2 
6294 AP Vijlen 

Telefoon 043 306 
1710 

Fax 043 3064317 
www.vijlerhof.nl 
info@vijlerhof.nl 

 

 

http://www.vijlerhof.nl/
mailto:info@vijlerhof.nl


 
 

MENU 5.    
Heldere wildbouillon  
met fijne groenten 

of 
zachtgebonden 

bospaddenstoelensoep  
geserveerd met stokbrood en 

kruidenboter 
*** 

Varkenshaasje 
met een champignon/roomsaus 

diverse warme groenten 
gemengde salade 

diverse aardappelgarnituur 
*** 

Surprise Noël 
(feestelijk kerstdessert) 

*** 
Koffie met bonbons 

 
 € 34,50 per couvert 

 
 
 
 
 

KINDERMENU 1. 
 

Tomatensoep 
*** 

Kuikenschnitzel  
met champignon/roomsaus  

geserveerd met 
warme groenten 

gemengde salade 
pommes frites 

*** 
Kerstijs 

met kinderverrassing 
 

€ 14,75 per couvert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 VEGETARISCH MENU 6. 
Salade met drie soorten kaas 

*** 
Zachtgebonden 

bospaddenstoelensoep 
geserveerd met stokbrood en 

kruidenboter 
*** 

Groenten “wraps” 
***  

Surprise Noël 
(feestelijk kerstdessert) 

*** 
Koffie met bonbons 

 
 € 37,50 per couvert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KINDERMENU 2 
 

Tomatensoep 
*** 

2 frikandellen of 
 2 kroketten of kipnuggets of 

kibbeling 
geserveerd met 
warme groenten 

gemengde salade 
pommes frites 

*** 
Kerstijs 

met kinderverrassing 
 

€ 11,50 per couvert 
 

MENU 3, 4 en 5 KUNNEN tegen meerprijs WORDEN UITGEBREID MET:            
Limburgse ham met meloen                  € 9,50     Vijlens wildbordje   € 9,50    
Tonijncarpaccio met limoendressing     € 9,50     Carpaccio van ossenhaas  € 9,50 

 
 

10.00 – 12.00 uur      (inlooptijd tot 11.00 uur) 

KERSTONTBIJT 
Diverse soorten brood, croissants, luxe broodjes, ontbijtkoek, kerststol, beschuit, 

roomboter, kaas, diverse soorten vleeswaren, gekookte eieren, spek en ei, bloedworst, 
miniworstjes, gerookte zalm, yoghurt, muesli, cornflakes, vers fruit en nog veel meer! 

Onbeperkt koffie, thee, melk, jus d’orange en multisap. 
 

De prijs van dit buffet bedraagt € 15,00 per persoon. 
Kinderen betalen € 1,50 per levensjaar. 

  
 


