
Heerlijk eten - Fantastische wijnen - Gezelligheid - Vrienden - Familie

Restaurant Old Skool  

Kerst 2019  

Heerlijk met de familie en/of vrienden tafelen kan natuurlijk ook in je eigen huis. 
Restaurant Old Skool heeft een menu voor u samengesteld waarbij u met slecht enkele 

handelingen een waanzinnig menu op tafel zet. Maak uw keuze uit onderstaand menu en wij 
zorgen dat het op 23 december tussen 15:00 uur en 17:00 uur voor u klaar staat. 

Incl. beschrijving en foto’s. 

Bestellen kan tot en met 20 december 2019 

Kerst thuis menu bestellijst: 

*Alle gerechten hebben de grootte van een tussengerecht (100-120 gr per gerecht)  

     aantal 
O ……….. Zwaardvis, avocado, komkommer € 15,00 
  carpaccio zwaardvis, gebrande avocado, furikaki, rettich, wortel, rode ui, frisee 
  ** 
O ……….. Snert (New Skool) € 12,50 
  buikspek-aardappel-snert groenten 
  ** 
O ……….. Sliptong, oester, gezouten citroen € 19,50 
  gepocheerde sliptong-oester-saus van gezouten citroen, zeekraal 
  ** 
O ……….. Kwartel, pistache, gerookte thee € 18,50 
  chrunch van pistache-rode bietenpuree-ui en appel-—saus van lapsang souchong 
  ** 
O ……….. Wagyu, zwam, flowersprouts € 21,50 
  sucade van wagyu-koningsoesterzwam-flowersprout-zoete aardappel-jus ‘d veau 
  ** 
O ……….. Creme brûlée van blauw € 11,00 
  Fourme ‘d Ambert-gele biet-hazelnoot 
  ** 
O ……….. Tropische verrassing € 12,50 
  banaan-kokos-pinda 
  ** 
O ……….. Friandises € 4,50 
  3 verschillende huisgemaakte friandises  
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Aanbevolen bijpassende wijnen: 
       aantal 
  Zwaardvis, avocado, komkommer 
O ………. Territorio, Torrontes, Salta, Argentinie, 2016, € 7,95 p.fl. 
  Snert (New Skool) / Sliptong, oester, gezouten citroen  
O ………. CL, chardonnay, chenin blanc, Stellenbosch, Zuid-Afrika, 2018 € 14,95 p.fl 
  Kwartel, pistache, gerookte thee 
O ………. Weingut Heinrich, Blaufrankisch, Oostenrijk, 2017, € 14,95 p.fl 
  Wagyu, groententjes  
O ………. Châteaux Croix du Rival, Saint Emilion, Bordeaux, Frankrijk, 2012, € 24,95 p.fl. 
  Creme brûlée van blauw  
O ………. Barbeito, Malvasia, Madeira, € 16,95 p.fl. 
  Tropische verrassing  
O ………. Weingut Tschida, Angershof,  Spatlese, Oostenrijk, 2018 € 16,00 p.fl.  
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