
Kerst Diner 2019

Voorgerechten:
gepocheerde zalm, garnalencocktail, 

visplateau ( diverse gerookte vissoorten), 
vleesplateau (diverse vleeswaren), kip kerrie 

salade, spinazie salade, pasta salade

Hoofdgerecht vis:
warm gerookte zalm van de BBQ,
visstoofschotel, kabeljauw met een

tomaten salsa

Hoofdgerecht vlees:
Lende gegaard op de BBQ, hele kip, 

varkenshaas met gorgonzola saus, runder 
stoofpot

Hoofdgerecht vegetarisch:
gevulde paprika met risotto, vegetarische 

curry, vegetarische strudel

Bijgerechten:
roomboter puree van zoete aardappelen, 
stamppot andijvie, aardappelkroketjes, 

groentegarnituur, (voor de kinderen kan er  
friet geserveerd worden)

Dessert:
crumble met fruit, brownies, , panna cota met 

kokos en mango, chocoladecake met 
frambozen en saus van munt

€ 36,95 p.p.
(leeftijd vanaf 12 jaar, voor de kinderen 

onder 12 jaar zal de leeftijd in € in rekening 
worden gebracht)

Uitsluitend op reservering.
Het diner zal in buffetvorm worden geserveerd.

Inloop vanaf 17.00 uur. Bij binnenkomst op tafel: brood 
met kno� ook olie, bosui en cheddarkaas
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Kerst Brunch 2019

Broodsoorten:
wit- en bruin brood, 

krenten- en suikerbrood, 
stokbrood, luxe 

broodjes

Zoet beleg:
o.a. jam, hagelslag, 

pindakaas en 
chocopasta

Vleeswaren:
rosbief, spinata 

romana, serranoham 
en procureur

Kaassoorten:
oude kaas, 

komijnekaas en brie 

Eiergerechten: 
scrambled eggs, ei met 

spek in bladerdeeg

Vegetarisch:
gevulde paprika met 
risotto, vegetarische 

quiche taart, 
vegetarische strudel

Salades:
spinaziesalade met 

mozzarella, noten en 
een frambozendressing, 
kip kerrie salade, pasta 

salade met tonijn 
(zonder tonijn voor onze 

vegetarische gasten)

Visgerechten:
warm gerookte zalm van 

de BBQ, 
garnalencocktail, 

makreel

Vleesgerechten:
runder stoofschotel, mini 

hamburgertjes,
runder saucijsjes

Bijgerechten:
roomboter puree van 
zoete aardappel, rijst, 

stamppot andijvie, 
spruitjes, groenten curry

Dessert:
crumble met fruit, 

brownies, panna cota 
met kokos en mango, 
chocoladecake met 

frambozen en saus van 
munt

Uitsluitend op reservering. 
De brunch zal in buffetvorm worden geserveerd 

(aanvang 12.00 uur)
Brunch is inclusief kof� e-thee-melk-vruchtensap

€ 27,95 p.p.
(Leeftijd vanaf 12 jaar, voor kinderen onder 
de 12 jaar zal de leeftijd in € in rekening 

worden gebracht)
Einde 15.00 uur

1e kerstdag & 2e kerstdag


