Kerstmenu
Amuse van het huis
Keuze uit één van de voorgerechten

Steak tartaar van zalm
Zalmtartaar/krokante paling/coquille/limoen/kreeftenmayonaise of
Proeverij van hert
Carpaccio van hert/paté/bitterbal van hertenstoof/cornichons/truffel of
Mirre, goud en wierook
Bladerdeeg met linzen /gevulde tomaat met burrata en harissa/paketje met shii-take,
dragon en anijs

Keuze uit één van de soepen

Ossenstaart bouillon
Ravioli van groenten/lava/knolselderij/sukade of
Tomaten concassee
Ravioli van ricotta, geroosterde tomaat, basilicum, olie van rozemarijn

Verfrissend pauze drankje van Citrus
Keuze uit één van de Hoofdgerechten

Vis
Heilbot/krab en kreeften koekje/zeeduivel/linguini/saus van
sinaasappel en schaaldieren of
Beef wellington
Puree van pastinaak/shii-take/truffeljus/duxelles/aardappel of
De drie wijzen uit het Oosten
Proeverij van heerlijke vegetarische gerechtjes geïnspireerd
op de drie koningen Melchior de koning van Arabië, Caspar
de koning van Tarsis en Balthasar de koning van Ethiopië

Als dessert serveren wij een
Huisgemaakte zoetigheden (voor bij de koffiie)
gewoon gastvrij genieten
Granddessert

€ 52,50 p.p.

“In between”

Kerstmenu

”voor de semi volwassenen”

Amuse van het huis
Keuze uit één van de voorgerechten

Carpaccio van ossenhaas met pesto-mayonaise, oude-kaas, rucola en
pijnboompitten
of
Gerookte zalmtartaar met toast en salade
of
Mozzarella met tomaat, pijnboompitten, groene pesto en brood croutons (v)

Keuze uit één van de Hoofdgerechten

Medallions van malse ossenhaas uit de Mibrasa grill met pepersaus
of
Op de huid gebakken heilbot met mosterdsaus
of
Ravioli van pompoen en paddestoelen met rucola
en Parmezaanse kaas
De hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur

Als dessert serveren wij een
Granddessert
€ 39,50 p.p.
Extra bij te bestellen:
Tomaten soepje tussengerecht (V) € 3,50
Pauzedrankje
“voor het hoofdgerecht” spoom € 4,50

gewoon gastvrij genieten

Kinder

Kerstmenu

Amuse van het huis
Keuze uit één van de voorgerechten

Ham met meloen of
Tomatensoepje of
Mozzarella met tomaat, groene pesto en crouton’s (v)

Keuze uit één van de Hoofdgerechten

Gebakken zalmfilet met coctailsaus, salade, appelmoes en frites of
Biefstukje met knoflooksaus, kleine salade, appelmoes en frites of
Pizza kerstster
Met tomatensaus, pesto, mozzarella en geraspte kaas (v) of
Pancake kerstboom (v)

Als dessert serveren wij een
Dessert

3 gangen menu € 24,50 p.p.
uit te breiden tot een 5 gangen menu
Extra bij te bestellen:
Tomaten soepje tussengerecht (V) € 3,50
Pauzedrankje
“voor het hoofdgerecht” spoom € 4,50

gewoon gastvrij genieten

