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DE HELE MAAND DECEMBER FEEST AAN TAFEL MET CRISP
Supermarkt-app Crisp viert kerst dit jaar niet kleiner en beperkter,

maar juist vaker en beter

Amsterdam, 7 december 2021

Ook dit jaar is het onwaarschijnlijk dat je rond de kerstdagen met een groot gezelschap
aan tafel zit. Supermarkt-app Crisp ziet daar een voordeel in: meer momenten om in
kleinere kring vaker en feestelijker. Alle recepten van het feestelijke menu zijn daarom de
hele decembermaand te bestellen en de gerechten zijn op elke mogelijke manier met
elkaar te combineren. Zo wordt het geen kleinschalige, beperkte kerst, maar juist veel
vaker feest!

Het Crisp feestmenu: alles kan en mag
We leven in deze tijd al met genoeg beperkingen. Daar doet Crisp niet nog een schepje
bovenop met een strikt kerstmenu. Integendeel: de gerechten voor deze feestdagen laten zich
juist op allerlei manieren combineren. Of klanten nu gaan voor voor-hoofd-na, van alles tegelijk
op tafel zetten of uitpakken met amuses en tussengerechten, alles kan - makkelijk. En de
smaak? Die is restaurantwaardig.

Hoofdrol voor seizoensproducten in verrassende smaakcombinaties
Zoals de steeds groter worden groep vaste klanten van Crisp inmiddels verwacht, staan ook in
december de producten van het seizoen in de spotlight. Geen aardbeien bij het dessert dus,
maar ijs van superfrisse duindoornbes met zachtzoete aardpeercrème. Een waardige afsluiter
voor een diner dat gewoon geproefd moet worden. Want de gerechten ogen misschien
eenvoudig, maar smaken gelaagd en verrassend. Het is dus zeker geen overbodige luxe om op
meerdere avonden meerdere combinaties voor te schotelen aan telkens nieuw gezelschap.

Heel gemakkelijk heel speciaal - ook als cadeau
Ook het assortiment van bijzondere borrelhappen, zorgvuldig samengestelde kaas- en
charcuterieplanken, en een doordachte wine-pairing per gerecht staan klaar in de app. Wie er dit
jaar voor kiest om voor de kerstboodschappen niet de deur uit te gaan, kiest dus met hetzelfde
gemak voor de beste kwaliteit voor elk moment in december. En als je wél de deur uitgaat,
verras dan je gastvrouw of -heer met het nieuwe “niet-met-lege-handen-pakket”. Daar kun je
mee aankomen.

Minimale inspanning, maximale smaak
Het Crisp feestmenu is dit jaar ontwikkeld door de jonge chef Gies Vorstermans met
wijnspijs-combinaties door sommelier Anne Foekema (o.a. Kaagman en Kortekaas en Entrepot),
wat voor elke thuiskok leidt tot een restaurantwaardig resultaat. De recepten zijn uitvoerig
getest, en overzichtelijk beschikbaar via de slimme ‘kookstand’ in de app. Daarmee blijft het
recept op de telefoon of tablet open staan zonder steeds opnieuw te hoeven inloggen. Dat
scheelt stress (en vette vingers op het scherm).

Het Crisp feestmenu van 2021



De voor- en tussengerechten en amuses
● Tartaar van zeebaars met kokkels - €7,91 p.p.
● Gepofte prei met ansjovis mayonnaise - €4,93 p.p.
● Gekonfijte eend met boontjes en sinaasappel - €6,10 p.p.
● Gegrilde meiraap met hangop - €2,14 p.p.
● Zeeuwse oesters met roodlof en pancetta - €6,58 p.p.
● Sgroppino met citroen-basilicumijs - €2.87 p.p.

De hoofdgerechten
● Zeewolf met pancetta en truffelrisotto - €11,45 p.p.
● Bavette met rodewijnsaus - €9,94 p.p.
● Radicchio met knolselderijpuree - €3,71 p.p.

De nagerechten
● Petit grand dessert au chocolat - €4,81 p.p.
● IJs van duindoornbes met aardpeercrème - €3,24 p.p.
● Panna cotta met karnemelk en kardemom - €5,78 p.p.

Voor vragen, interviews en extra beeldmateriaal neem je contact op met:
Jantine Agterhuis
PR Manager Crisp
jantine@crisp.nl
Telefoon: 06 48713496

Over Crisp
Crisp is de supermarkt-app voor knettervers eten. Ontzettend lekkere producten, volop in het seizoen en
ook nog goed geprijsd. Dat krijgt Crisp voor elkaar door rechtstreeks in te kopen bij honderden kleine
makers, kwekers en telers. Met de handige app haal je heel gemakkelijk je boodschappen in huis. En wat
je vóór 22.00 uur bestelt, wordt morgen in heel Nederland bezorgd.


