


Kerstmenu's 2020!

We hebben de Kerstmenu’s samengesteld met recepten uit 2020. 
Nieuw dit jaar is dat er ook 2 kerstmenu’s zijn van bezoekersrecepten. 

Leuke snacks en extra bijgerechten vind je achter de kerstmenu’s.  
Op de achterkant zie je de foto’s. 

Alle gerechten zijn klikbaar en gaan direct naar de recepten. Je kunt elke gang 
uiteraard onderling uitwisselen of iets anders van de website plukken. 

— 

Eerder schreven we ook deze kerstgerelateerde artikelen, misschien ook leuk? 

Koolhydraatarme kerst, kan dat? 

Kerstdiner voorbereiden 

Minicursus servetten vouwen 

Zie ook onze kerstmenu’s met recepten van voorgaande jaren! 

Kerstmenu serie 1 
Kerstmenu serie 2 
Kerstmenu serie 3 

Bij elkaar zijn dat heel veel lekkere warme en koude voorgerechten, smakelijke 
hoofdgerechten en heerlijke desserts! 

—

https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-kerst-borrelhapjes/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/kerstdiner-voorbereiden/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/minicursus-servetten-vouwen/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarm-kerstmenu-1/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarm-kerstmenu-1/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-kerstmenus-2017/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-kerstmenus-2017/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/keuze-kerstmenu-3/


Vooraf 

Het allerbelangrijkste met kerst? 
Aardigheid! Dit jaar zal alles een beetje anders zijn, dus is het extra 

belangrijk aandacht te hebben voor elkaar. Stop energie in die dierbaren!  
Maak het extra gezellig binnen, doe een spelletje, maak lol! Ga even 

wandelen, zet daarna een leuk muziekje op en maak een dansje, praat met 
elkaar, verzin een quiz. Bovendien leidt dat ook af van al te veel eten en 

snoepen. 

Jij moet het zelf doen 
We zeggen het nog maar eens. Je bepaalt zelf wat je wel of niet eet. Trek je 

niets aan van mensen die zeggen dat het 'ongezellig' is als je die kerststol 
met suikerspijs en rozijnen afslaat. Je hoeft echt niet op een houtje te 
bijten. Er zijn voldoende koolhydraatarme alternatieven voorhanden.   

Ook een kerststol kun je koolhydraatarm maken.  
Weet je wat pas ongezellig is? Het nieuwe jaar beginnen met een 

schuldgevoel, teveel kilo's en een ongezond lichaam waar niet anderen 
maar jij zelf last van ondervindt. 

Wij wensen iedereen een heel fijne kerst met veel aardigheid voor elkaar, 
want dat is wel echt belangrijk in het leven. 

Warme groet en gezellige dagen gewenst! 

https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-kerststol/


Kerstmenu (vis) 

Forelsalade met suikervrije honingdressing 

Venkelsoep met gegrilde zalmspiesjes 

Zalm in dille roomsaus  
of 

Gevulde forel met gemengde groente 

Citroenparfait 

https://www.koolhydraatarmrecept.nl/forelsalade-met-suikervrije-honingdressing/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/forelsalade-met-suikervrije-honingdressing/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/venkelsoep-met-gegrilde-zalmspiesjes/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/zalm-in-dille-roomsaus/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/gevulde-forel/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/gevulde-forel/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-citroenparfait/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-citroenparfait/


Kerstmenu (vega) 

Salade van groene asperges en mozzarella 

Bloemkoolsteak uit de oven met chimichurri 

Ovenschotel met doperwten 
of 

Courgetterolletjes met spinazie en passata 

Ricotta-kwark met frambozen en bitterkoekjes 

https://www.koolhydraatarmrecept.nl/salade-van-groene-asperges-radijs-en-mozzarella/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/salade-van-groene-asperges-radijs-en-mozzarella/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/bloemkoolsteak-uit-de-oven
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/bloemkoolsteak-uit-de-oven
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-ovenschotel-met-doperwten/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-ovenschotel-met-doperwten/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/courgetterolletjes-met-spinazie/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/ricotta-kwark-met-frambozen-en-bitterkoekjes/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/ricotta-kwark-met-frambozen-en-bitterkoekjes/


Kerstmenu (vlees/gevogelte) 
(kip ook te vervangen door kalkoen, of reepjes rundvlees bv.) 

Lauwwarme kipsalade met avocado 

Kruidige uien pompoensoep 

Koolraap tagliatelle met kip 
of 

Indiase kip met broccoli en noten 

Trifle met rode vruchtencoulis 

https://www.koolhydraatarmrecept.nl/lauwwarme-kipsalade-met-avocado
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/lauwwarme-kipsalade-met-avocado
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/uien-pompoensoep/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/uien-pompoensoep/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolraap-tagliatelle-met-kip/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolraap-tagliatelle-met-kip/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/indiase-kip-met-broccoli-en-noten/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/indiase-kip-met-broccoli-en-noten/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-trifle-met-rode-vruchtencoulis/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-trifle-met-rode-vruchtencoulis/


Kerstmenu 
bezoeKersrecepten 

met speciale danK aan  
miranda, marloes, marieKe, leida, sasKia en Kirsten

Feestelijke tartaar van courgette 
 of 

Chicken Kung Pao 

Oosterse venkelsoep met kokos 
of 

Gemarineerde kalkoen  

Courgetti Carolina met scaloppine 
of 

Varkenshaasjes uit de oven 

Pannenkoekjes met aardbei 

 of 
Australische chocoladetaart 

https://www.koolhydraatarmrecept.nl/feestelijke-tartaar-van-courgette/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/feestelijke-tartaar-van-courgette/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-chicken-kung-pao-van-marloes/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-chicken-kung-pao-van-marloes/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/wp-admin/post.php?post=37665&action=edit
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/oosterse-venkelsoep-met-kokos/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-gemarineerde-kalkoen/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/courgetti-carolina-met-scaloppinas/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/varkenshaasjes-met-courgette/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/varkenshaasjes-met-courgette/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-pannenkoekjes/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-pannenkoekjes/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/australische-chocoladetaart-van-kirsten/


snacKs & borrelhapjes 

Toastjes & koekjes 
Toastjes met rozemarijn 

Koolhydraatarme kaaskoekjes met rozemarijn 
Zoute kaasstengels 
Gevuld snackbrood 

Hapjes 
Koolhydraatarme tomatenmuffins 

Asperge mini-quiches 
Hartige energiehapjes met noten 
Knoflookgarnalen met peterselie 

Gevulde champignons met kruiden 
Geroosterde broccoli met muntsaus 

Smeersels/dips
Hummus van geroosterde bloemkool 

Pesto van radijsloof 
Homemade sandwich spread, 3 x 

3x verse kruidenboters 
Tapenade van zwarte olijven en tonijn 

Baba ganoush – auberginedip 

https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-toastjes-met-rozemarijn/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-toastjes-met-rozemarijn/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-kaaskoekjes-met-rozemarijn/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/zoute-kaasstengels/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarm-gevuld-snackbrood/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarm-gevuld-snackbrood/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-tomatenmuffins/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-tomatenmuffins/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/asperge-mini-quiches/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/asperge-mini-quiches/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/hartige-energiehapjes-met-noten/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/knoflookgarnalen/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/gevulde-champignons-met-kruiden/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/geroosterde-broccoli/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/wp-admin/post.php?post=36003&action=edit
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/wp-admin/post.php?post=36003&action=edit
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/hummus-van-geroosterde-bloemkool/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/hummus-van-geroosterde-bloemkool/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/pesto-van-radijsloof/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/pesto-van-radijsloof/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/homemade-sandwich-spread/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/verse-kruidenboter/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/tapenade-van-zwarte-olijven-en-tonijn/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/tapenade-van-zwarte-olijven-en-tonijn/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/baba-ganoush-auberginedip/


bijgerechten 
Zoek je nog een lekker bijgerecht? Maak een keuze uit deze lijst 

Broccolisoufflé 
— 

Thaise snijbonen 
— 

3 Smaken bloemkoolrijst 
— 

Bloemkoolcake met noten 
— 

Keto portobello spiesen met sesamzaad 
— 

Preisoufflé met kaas 
— 

Gegrilde worteltjes 
— 

Arnabeet, Libanese bloemkool uit de oven 
— 

Verrukkelijke groentefriet! 
— 

https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-broccolisouffle/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-broccolisouffle/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/thaise-snijbonen-met-bloemkoolrijst/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/thaise-snijbonen-met-bloemkoolrijst/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/drie-smaken-bloemkoolrijst/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-bloemkoolcake-met-noten/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/keto-portobello-spiesen-met-sesamzaad/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/keto-portobello-spiesen-met-sesamzaad/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-preisouffle-met-kaas
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-preisouffle-met-kaas
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/gegrilde-worteltjes-met-tahinsaus/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/arnabeet-libanese-bloemkool-uit-de-oven/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/arnabeet-libanese-bloemkool-uit-de-oven/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/verrukkelijke-groentefriet/


Eet smakelijk & geniet! 
Bezoekersmenu’s 

https://www.koolhydraatarmrecept.nl/forelsalade-met-suikervrije-honingdressing/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/venkelsoep-met-gegrilde-zalmspiesjes/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/gevulde-forel/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-citroenparfait/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/salade-van-groene-asperges-radijs-en-mozzarella/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/bloemkoolsteak-uit-de-oven/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/courgetterolletjes-met-spinazie/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/ricotta-kwark-met-frambozen-en-bitterkoekjes/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/lauwwarme-kipsalade-met-avocado/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/uien-pompoensoep/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/indiase-kip-met-broccoli-en-noten/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-trifle-met-rode-vruchtencoulis/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/feestelijke-tartaar-van-courgette/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-gemarineerde-kalkoen/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/varkenshaasjes-met-courgette/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/australische-chocoladetaart-van-kirsten/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-chicken-kung-pao-van-marloes/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/oosterse-venkelsoep-met-kokos/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/courgetti-carolina-met-scaloppinas/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/koolhydraatarme-pannenkoekjes/
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