
KERST 2021

ik bestel voor:

    de dag voor kerst (24 december) 

    (afhalen tussen 16:00 en 18:00 uur)

    eerste kerstdag (25 december)

    (afhalen tussen 14:00 en 16:00 uur)

    tweede kerstdag (26 december) 

    (afhalen tussen 14:00 en 16:00 uur)

naam:

adres:

plaats:

tel.:

e mail :

“EET met je hart” rekent af met eenzaamheid

onder ouderen (meer info op www.metjehart.nl)

ik doneer graag een bedrag voor “EET met je hart”

namelijk € 

(€ 1,00 is al heel mooi!)

wat u verder nog moet weten:

-Onze winkel is de dag voor kerst geopend 

tussen 12:00 en 19:00 uur.

-We hebben een ruime keuze aan 

passende wijnen voor uw menu. U kunt zich 

laten adviseren bij het ophalen van uw menu.

-We zijn beide kerstdagen en de dag na 

kerst gesloten behalve voor het afhalen van 

bestellingen.

-Ook voor ons kerstmenu maken wij gebruik van 

zorgvuldig geselecteerd vlees (en dat proeft u!).

Alle vis is waar mogelijk afkomstig van duurzame 

visserij en de groenten zijn van het seizoen.

-U kunt via dado.nl/kerst2021.html online 

bestellen maar u mag uw bestelling ook telefonisch, 

via mail of in de winkel aan ons doorgeven natuurlijk. 

Zorg er bij mail wel voor dat u een bevestiging krijgt!

-Alle gebruikte verpakkingen zijn van gerecycled 

materiaal en/of recyclebaar
Vragen?
eetwinkel DADO
info@dado.nl
Nachtegaalstraat 38
3581 AK Utrecht
tel: 030 2300860
geopend ma t/m za 12-21 u.



KERST 2021
De gerechten zijn te bestellen t/m zondag 19 december. 
U kunt uw bestelling afhalen op de dag voor kerst 
(tussen 16:00 en 18:00 uur) of op beide kerstdagen zelf 
(tussen 14:00 en 16:00 uur).
U krijgt alle gerechten mee in (oven)bakjes, voorzien van 
duidelijke “verwarminstructies”.

Graag op de achterzijde duidelijk uw gegevens noteren en
op welke dag u uw bestelling wenst af te halen. U kunt uw
bestelling afrekenen bij afhalen.
gv=glutenvrij / lv=lactosevrij

TAPAS | VOORGERECHTEN | € 5,25 PER PORTIE (5 ST.)

-Arancini van risotto met paddestoelen, 
truffel en Parmezaan (veg.)(lv / gv)

-Filorolletjes met spinazie, feta, gerookte paprika
en zeezout (veg.)

-Auberginekoekjes met tzatziki (veg.)

-Gemarineerde artisjokken (vegan.)(lv/gv)

-Wildgehaktballetjes in winterse rode wijnsaus (lv)

-Japanse kipspiesjes met sojasaus en bosui (lv)

-Biologische rundergehaktballetjes “Romesco” (lv)

-Tuna melt mushrooms (gv)

SALADES | VOORGERECHTEN | € 7,50 PER PORTIE

-Salade met zoetzure pompoen, gebakken spruitjes, 
hazelnoot, peren, parelgort, gorgonzola en Za’atar (veg.)

-Kip-walnotensalade met mandarijn en bleekselderij (gv)

-Salade huisgerookte makreel, gepofte kriel, ei en
dragonmayonaise (gv)

-Salade gekonfijte eendenbout, kastanjes, cranberries, 
noten en mosterd-honingdressing (gv / lv)

-Salade met zoetzure pompoen, gebakken spruitjes, 
hazelnoot, peren, parelgort, raddichio en Za’atar (vegan.)

DIVERSEN | BORREL
-Vers gebakken maisbroodje (vegan.) (lv)
  € 1,25

-Vers gebakken bruin vloerbroodje (vegan.) (lv)
  € 1,25

-Truffelmayonaise (veg.) (gv/lv)
  € 1,50

-Olijventapenade (vegan.) (gv/lv)
  € 1,50

-Knoflookboter (veg.) (gv)
€ 1,50

-Gerookte paprikadip (veg.) (gv)
 € 1,50

    

HOOFDGERECHTEN INCLUSIEF
alle gerechten zijn inclusief gepofte aardappeltjes en
gemengde seizoensgroenten (vegan.)

-Hertenbiefstuk in truffeljus (lv/gv)
 € 19,95

-Gegrilde Waardse ossenhaas “Béarnaise” (gv)
 € 19,95

-Fazantfilet met zuurkool, bacon en saus van 
Westmalle tripel
€ 19,95

-Gekonfijte eendenbout met pruimenjus (lv/gv)
€ 17,95

-Klassieke wildpeper met paddenstoelen, kastanjes 
en peperkoek (lv)
 € 15,95

-Waardse runderburger (100 gr.) met saus van 
gepofte cherrytomaatjes (apart)(kinderen) (lv)
 € 10,95

-Oosterse viskoekjes met kerrie, dille en citroen (gv)
 € 17,50

-Gebakken zalmfilet met Hollandse garnalen en
jus van rivierkreeft (gv)
 € 19,95

-Groentenpeper met paddestoelen, kastanjes en 
peperkoek (vegan.) (lv)
 € 15,95

-Strudel met zoete aardappel, olifantsbonen, 
vadouvan en Halloumi (veg.)
€ 15,95

DESSERTS | € 4,25 PER PORTIE

-Amaretti bosvruchten mascarpone (onze klassieker)

-Sinaasappel advocaat triffle met lange vingers

-Panna cotta met witte chocolade en 
havermoutcrumble

-Bittere chocolademousse met peertjes (gv)

-Cranberry-cheesecake met Utrechtse sprits

aantal

aantal
SOEPEN | LUNCH-BRUNCH-DINER | € 4,75 PER PORTIE

-Pompoensoep, truffel en geitenkaas (veg)(gv)

-Bretonse vissoep, zalm, kabeljauw, venkel, tomaat (gv)

-Waardse kippensoep, kerrie en zoete aardappel (gv)

HARTIGE TAARTJES | LUNCH-BRUNCH  | 
€ 4,25 PER TAARTJE | 11 cm Ø

-Hartig taartje met wildgehakt, zuurkool, Gruyère en 
abrikozen

-Hartig taartje met paddenstoelen, kastanjes en 
brie (veg.)

-Hartig taartje met zalmfilet, venkel, spinazie 
en geitenkaas
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