Kerstmenu 2021
Voorgerechten
Vitello tonnato (kalfsrosbief met tonijnmayonaise)
Of
Huisgemaakte wildpaté met een rode uien compote
Of
Terrine van forel omwikkeld met gerookte zalm en een pesto-mayonaise
Of
Salade met lauwwarme champignons, gemarineerde vijgen en geroosterde pijnboompitten (VEGAN)

Soepen
Romige pompoensoep (VEGAN)
Of
Wildbouillon met paddenstoelen en truffelroom

Hoofdgerechten
Gebakken hertenrugfilet met een wildjus
Of
Varkenshaas met champignonroomsaus
Of
Op de huid gebakken kabeljauwfilet met een kruidensaus
Of
Gevulde paprika met ratatouille en risotto overbakken met geitenkaas (vegetarisch)
Of
Lasagne van wintergroenten met een sud’n sol tapenade (VEGAN)

Dessert
Christmas Dream

Kindermenu
Tomaten-crème soep of Ham met meloen
XXXXX
Varkenshaas met champignonroomsaus of Kipfilet met een kruidensaus of
Kabeljauwfilet met een kruidensaus
XXXXX
Dessert

RESERVERINGSFORMULIER
Naam
Telefoonnr
Email

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

3 gangen: voorgerecht of soep, hoofdgerecht en dessert
4 gangen: voorgerecht, soep, hoofdgerecht en dessert
Wij willen komen op………………………………, om………………………………uur
Onze keuze is:
3 gangen á € 34,50

…… pers.

4 gangen á € 39,50

…… pers.

Kindermenu á € 14,50

…… pers.

Brunch (alleen 2e Kerstdag) á € 24,50 ...... pers.
(kinderen van 4 tot 12 jaar ½ prijs)
Voorgerechten:

Vitello Tonnato
Wildpaté
Terrine van forel
Salade champignons (VEGAN)

….
….
….
….

Soepen:

Pompoensoep (VEGAN)
Heldere wildbouillon

…. Pers.
…. Pers.

Hoofdgerechten: Hertenrugfilet
Varkenshaas
Kabeljauwfilet
Gevulde paprika (vegetarisch)
Lasagane wintergroenten (VEGAN)

….
….
….
….
….

Pers.
Pers.
Pers.
Pers.

Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.

Dessert:

Christmas dream

…. Pers.

Kindermenu:

Tomaten-crème soep
Ham met meloen

…. Pers.
…. Pers.

Varkenshaas
Kipfilet
Kabeljauwfilet

…. Pers.
…. Pers.
…. Pers.

Dessert

…. Pers.

Kerst Brunch
2e Kerstdag serveren wij van 11.00 uur tot 14.00 uur een feestelijke Kerstbrunch.
Wij serveren voor u een kopje wildbouillon met paddenstoelen en daarna kunt u genieten van
ons Kerstbrunch-buffet, dat zal bestaan uit:
* Beenham met mosterdsaus
* Wild Ragout
* Kippen Ragout
* Aardappelgratin
* Roerei met spekjes
* Rauwe ham met Meloen
* Huzarensalade
* Pastasalade
*Carpaccio rosbief
* Gerookte zalm
* Hollandse garnalen
* Wildpaté
* Diverse soorten kaas
* Diverse soorten zoet beleg
* Diverse broodsoorten en Broodjes
* Koffie, Thee, Melk en Jus d ’Orange

*Spectaculair Dessert Buffet

