
KERST IN
ONS KASTEEL

BELEEF HET 
ULTIEME 

KERSTGEVOEL
24, 25 & 26 DECEMBER 2022

Beleef het ultieme kerstgevoel in 
Kasteel de Wittenburg. Verborgen in de

Wassenaarse bossen is deze sprookjesachtige
setting de ideale plek om een bijzondere avond

samen door te brengen. 
 

Vuurkorven leiden u de weg langs de oprijlaan
richting het feeërieke landgoed. Bij de rode

loper heet onze charmante gastheer u welkom,
waarna hij u begeleidt naar één van de in

kerstsfeer gedekte tafels. Daar kunt u, samen
met vrienden en familie, genieten van een
uitgebreid en traditioneel kerstdiner dat

speciaal door onze Chef-kok is samengesteld,
uiteraard met een passend wijnarrangement. 

 
Graag informeren wij u over ons

kerstarrangement bestaande uit een all-in
kerstdiner en een overnachting inclusief

uitgebreid kerstontbijt. 
 



EERSTE KERSTDAG
2 5  d e c e m b e r  2 0 2 2

KERST IN DE KASTEELZALEN

Het all-in arrangement bestaat uit een feestelijk 
 glas Champagne bij binnenkomst. Een

traditioneel 4- gangen kerstdiner inclusief
begeleidend wijnarrangement, zowel met als
zonder alcohol.  Afsluitend serveren wij koffie,

thee en friandises. Uiteraard is een vegetarisch
menu mogelijk.

 
Het all-in arrangement kerstmenu €145,00

 
Zalm

Langoustine | Baeri kaviaar  
romige mierikswortel 

- 
Coquilles st. Jacques

Rivierkreeft | kreeftenjus | salsa van cherry-
tomaten

-
Tournedos

Stilton port jus | polenta | beukenzwammen
-

Kerstdessert
Witte chocolade | amandel | sinaasappel 

 
 
 

KERSTAVOND
 TWEEDE KERSTDAG

2 4  &  2 6  d e c e m b e r  2 0 2 2

KERST IN RESTAURANT SOPHIE  
 

Op 24 & 26 december kunt u samen met uw familie  
dineren in Restaurant Sophie. Wij serveren onze
Sophie's wereldreis met een kersttwist. Sophie's

wereldreis bestaat uit een aperitief naar keuze, 4-
gangen menu en afsluitend koffie/thee. 

 
Sophie's wereldreis €79,50:

 
Coquilles st. Jacques

 Ponzu | gemberdressing 
-

Halve kreeft 
Gegratineerd met hollandaisesaus

-
Côte de boeuf

 Stilton port jus | groene asperges
bospaddenstoelen

-
Champagne sabayon 

rood fruit | sorbet 
 
 
 

kerst@wittenburg.nl
070 5151500

 
 

RESERVEREN 


