Kerstmenu

2019

Op beide kerstdagen kunt u bij ons met het hele gezin genieten van een gezellige familiebrunch en kerstdiner!
Voor onze kleine gasten hebben wij uiteraard speciale kindergerechten, dus ze zijn meer dan welkom!

Kerstbrunch

KOUD
Diverse broodsoorten | Kerstbrood
Salade kippendij | Aardappelsalade
Tonijnsalade | Pastasalade | Komkommersalade
Diverse (huis)gerookte vissoorten
Rauwe ham met meloen | Carpaccio met pesto, rucola
pijnboompitjes en Parmezaanse kaas
Kaasplank met diverse soorten kazen

WARM
Mosterdsoep | Wildbouillon
Rode mul in wittewijnsaus
Kipsaté met licht pittige satésaus
Huisgemarineerde spareribs | Hertenstoofschotel
Kippenvleugeltjes | Witte rijst | Ovenaardappelen
Pappardelle met paddenstoelensaus (v)
DESSERTBUFFET
Cheesecake | Tiramisu | Bavarois | IJstaarten | Longeurs
Omelet Sibérienne | Vanille-ijs | Vers fruit
DRANKEN
Koffie | Thee | Vruchtensappen | Melk | Karnemelk
Wij ontvangen u graag 1e of 2e kerstdag vanaf 11.00 uur.
U kunt uw tafel vooraf reserveren via onderstaande
contactgegevens. 0-4 jaar gratis
5-14 jaar € 15,50 per kind | € 29,50 per persoon

Kerstdiner
AMUSE

VOORGERECHTEN - FOODSHARING
Proeverij van de volgende gerechten:
gerookte eendenborst, bitterbal van oesterzwam,
nougatine van geitenkaas en port, langzaam gegaard
buikspek met zoetzure pompoen en huisgerookte zalm
SOEPEN - MAAK UW KEUZE
Wildbouillon
Drentse mosterdsoep
HOOFDGERECHTEN - MAAK UW KEUZE
Duo van hert: biefstukje en stoofschotel
Ribeye met saus van bokbier en spek
Spareribs in zoet-pittige marinade
Varkenshaas met paddenstoelensaus
Kabeljauw met mosterd-dillesaus
Gegrilde zalm met wittewijnsaus
Groentecurry met basmatirijst (v)
Geconfijte pastinaak met saus van gepofte paprika (v)
Ravioli gevuld met eekhoorntjesbrood, mozzarella en
ricotta met paddenstoelensaus (v)
DESSERT - MAAK UW KEUZE
Stoofpeerbavarois met stoofpeertjes, meringue en
stroopwafelcrumble
Torentje van chocolade met panna cotta van sinaasappel
en kersenparfait
Wij ontvangen u graag 1e of 2e kerstdag vanaf 17.00 uur.
U kunt uw tafel vooraf reserveren via onderstaande
contactgegevens. 0-4 jaar gratis
5-14 jaar € 15,50 per kind | € 42,50 per persoon

Tijdens het diner op 1e kerstdag
geniet u van live-muziek
van Ted Pickman!
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