
Heerlijk eten - Fantastische wijnen - Gezelligheid - Vrienden - Familie

Kerst 2021 

Het is een jaar om nooit meer te vergeten al zouden sommigen dat liever wel doen. 
Nu  komt gelukkig de gezelligste tijd van het jaar er weer aan.…Kerst! 

Het moment om samen met vrienden, familie of geliefden de Kerst door te brengen. 
Het kan en het mag weer dus tijd voor een feestje. 

Onze keukenbrigade heeft voor u een speciaal Kerstmenu samengesteld. 
 Een menu waar u uit kan kiezen en er is voor iedereen wat wils.  

Met slechts enkele handelingen heeft u een waanzinnig menu op tafel gezet.  

Maak uw keuze uit onderstaand menu en wij zorgen dat het op 24 december voor u 
klaar staat tussen 12:00 uur en 15:00 uur inclusief beschrijving en foto’s. 

Deze bestellijst is geldig tot en met 19 december 2020 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

E-mailadres: 

Telefoonnummer: 

Datum: 
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Kerst thuis menu bestellijst 
  

  Voorgerechten 
……. Paling-spek-brioche-kaviaar     15,00     
……. Vegetarische ceviche- paddenstoelen-pompoen-kastanje 15,00 

  Soepen per liter  
…….. Goed gevulde kreeftensoep     12,50 
…….. Tomatensoep-vegetarisch-gluten-lactose vrij   12,50 
…….. Tom Kha Kai Thaise kokossoep met geplukte kip  12,50 

  Hoofdgerecht 
……. Biet Wellington-pistache-vegetarische jus   24,50   
…….. Bavette-knolselderij-truffel-cantharel-jus d’veau  24,50 

  Kaas 
…….. 5 kazen-chutney-notenbrood-wijngelei     15,00 

  Dessert 
…….. Kei van hazelnoot-chocolade-ijs van granaatappel  12,50 
…….. Mini tuintje-oreo-kalamansi      2,50 
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  Lekker erbij 
……. Kerstborrelbox bestaande uit:       30,00 
 Turks brood 
 cafe de paris dip 
 2 kip terriyaki spiesjes 
 2 vegetarische loempia 
 groentetjes met kerriemayonaise 
 cassave chips met chilidip 
 edameboontjes 
 okonomiyaki ( Japanse hartige pannenkoek ) 
 tortilla chips 
 4 mini oliebolletjes 
 per 2 personen 

……. Brioche brood met olijfolie, geslagen boter en gedroogd zeekraal 6,50 

……. Oester met rode wijn azijn en gesnipperd sjalotje    5,00  
             
…….. Jus de veau, 250ml (voldoende voor 4 personen)    7,50 

……..  bonbons, 4 stuks          4,00 

   
  Aanbevolen bijpassende wijnen 

……..  Sprankelende Cava, Nit del Foc, Spanje    15,00 per fles 
        
…….. Colle Corviano, Pinot Grigio, Italië, 2019   15,00 per fles 

…….. Care, Garnacha Blanca, Carinena, Spanje, 2019   16,50  per fles 

…….. Snowmountain, Syrah, Zuid-Afrika, 2019   14,50 per fles 

…….. Care, Garnacha Nativa, Carinena, Spanje, 2018   17,50  per fles 

  Dessertwijnen 

…….. Sinols Garnatxa, Emporda,Spanje, 500ml   19,50 per fles 

……..  Pemartin, Pedro Ximenez, Spanje     16,50 per fles


