
 

 

 

 

 

Keuze 
Kerstmenu 2019 

Elk recept is eigenlijk wel een kerstrecept… we geven je een heel stel suggesties die je kunt 
combineren zoals je zelf wilt. Klik op de titels om naar het recept te gaan. 

 

 

 

We wensen iedereen heel veel gezelligheid! 

 
Liefs, 

Hans & Anna-Karina 
 

 

 

 

 

 



Koude voorgerechten 

Koolrabi carpaccio 

Courgette timbaaltje met zalm 

 

 
Salade Caprese met bosui 

Avocado met kaas en paprika

Asperges met salsa van tomaat 

 
Peer met gorgonzola  

 

Gegrilde paprika met cranberry 

Knisperige kipkerrie bootjes

  

https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolrabi-carpaccio/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/courgette-timbaaltje-met-zalm/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/salade-caprese-met-bosui/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/gevulde-avocado-met-geitenkaas-en-paprika/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/asperges-met-salsa-van-tomaat/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/peer-met-gorgonzola/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/gegrilde-paprika-met-citroendressing-en-cranberry/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/kipkerrie-witlofbootjes/


soep, warm 

 

Pompoensoep met champignons 

 

 

Venkelsoep met zalmspiesjes 

 

 

Groentesoep met kabeljauw

 

Witlofsoep met blauwe kaas 

 

 

Asperge mosterdsoep  

 

 

Tom kha, Thaise kokossoep  

  

https://www.koolhydraatarmrecept.nl/pompoensoep-met-champignons/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/venkelsoep-met-gegrilde-zalmspiesjes/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/gevulde-groentesoep-met-kabeljauw/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/witlofsoep-met-blauwe-kaas/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/asperge-mosterdsoep/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/tom-kha-thaise-kokossoep/


soep, Koud 

 

Soep van geroosterde tomaten 

 

Snelle gazpacho, 3x 

 

 

Doperwtensoep met avocado 

 

Asperge gazpacho 

  

https://www.koolhydraatarmrecept.nl/soep-van-geroosterde-tomaten/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/snelle-gazpacho/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/doperwtensoep-met-avocado/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/asperge-gazpacho-met-kruidenolie/


hoofdgerechten  
* uitbreiden met gebraad naar Keuze 

Vega* 

Romige kaasflan met asperges 

Groenteroosjes taart*  

Rolletjes met paksoi en walnoten* 

Feestelijke tomatenkroontjes* 

Vegan & vis 

Oosterse schotel (kan ook vegan) 

Vislasagne met spinazie 

 
Vis papillot met doperwtenpuree 

Vispotje met asperges

 

Een stel leuke bijgerechten. Drie smaken bloemkoolrijst, Venkel ricotta soufflé, Stamppot 
bomvol smaak. Lauwwarme groene groente, Krulsla met besjes en cranberry, Puree van 
pompoen en knolselderij, Geroosterde aubergine met yoghurt of alle Bijgerechten 

https://www.koolhydraatarmrecept.nl/romige-kaasflan-met-asperges/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/groenteroosjes-taart/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/courgetterolletjes-met-paksoi/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/gevulde-tomaten-kroontjes/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/oosterse-garnalenschotel-met-prei/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/vislasagne-met-spinazie/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/vis-papillot-met-doperwtenpuree/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/vispotje-met-asperges/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/drie-smaken-bloemkoolrijst/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/venkel-ricotta-souffle/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/feestelijke-stamppot-bomvol-smaak/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/feestelijke-stamppot-bomvol-smaak/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/lauwwarme-groene-groente/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/krulsla-met-besjes-en-cranberry/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-puree-van-pompoen-en-knolselderij/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-puree-van-pompoen-en-knolselderij/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/geroosterde-aubergine-met-yoghurt/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/course/bijgerecht/


dessert 

 
Cheesecake met passievrucht 

 

 
FroYo spiesjes 

 

 
Hangop met vruchtenspiesje 

 

 
Crème brûlée, suikervrij 

 
Hangop met walnoten en ‘honing’ 

 

 
Chocoladetaart met rood fruit 

 

 
Suikervrije limoen munt mousse 

 

 
Ricotta taartjes met rood fruit

 

https://www.koolhydraatarmrecept.nl/cheesecake-met-passievrucht/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/froyo-spiesjes/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/snelle-hangop-met-granola-en-een-vruchtenspies/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-creme-brulee/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/hangop-met-walnoten-en-honing/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-chocoladetaart-met-rood-fruit/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/suikervrije-limoen-munt-mousse/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/ricotta-taartjes-met-rood-fruit/
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