
KERSTBRUNCH
KERST 2021

Deze kerst ontvangen wij u graag weer in ons restaurant voor een gezellige brunch of lekker diner.
Onze kerstbrunch serveren we 1e en 2e kerstdag en op 2e kerstdag zijn wij ook

 in de avond geopend voor het diner.

KERSTBRUNCHBUFFET  1E EN 2E KERSTDAG
Tussen 12.00 en 15.00 uur. 

VOORGERECHTEN:
Carpaccio bruschetta met oude kaas en truffelmayonaise

Bistecca met pittige aardappelsalade en salsa verde 
Salade met gegrilde paprika, tomaatjes en mozzarella

Crispy chicken sushirolletjes met komkommer en sesam  
Bruschetta met gerookte zalm en palingmousse  

Wrap met kip, beemster, rucola en pestomayonaise 
Cocktailtje met appel, ananas, mango, Hollandse garnaaltjes en chili dressing

Diverse broodsoorten, kerstbrood en diverse soorten zoete broodjes

HOOFDGERECHTEN:
Varkenshaasmedaillons met spek, brie en mosterdsaus

Getrancheerde runderlende met paddenstoelen-truffelsaus
Kipfilet met pesto en mozzarella in Parmaham gerold

Winterse runderstoofschotel
Kipsaté met gebakken uitjes, seroendeng en kroepoek

Bijgerechten: Spaanse aardappeltjes, gekruide rijst, quiche en gegrilde groenten

DESSERTS:
Crème brûlée van mango met kokosroom
Parfait van butterscotch en dulce de leche

Tiramisu van speculaas 
Karamel-brownie ice cream sandwich

Aardbeien sorbetijs met witte chocolademousse en merengue 
Kokosparfait met ananas salade

Hangop met bosvruchten compote
Citroen merengue frangipane

Op het buffet plaatsen wij ook koffie, thee, melk en sappen. Deze zijn inbegrepen in de prijs.

PRIJS PER PERSOON: 37,50 
PRIJS KINDEREN: 0-4 JR. 14,50 | 4-11 JR. 19,50 

(INCL. 3 GANGEN KINDERMENU EN LEUKE VERRASSING)

Bij het reserveren van de brunch noteren wij graag de leeftijd en naam 
van de kinderen, zodat de kerstman een leuk cadeautje kan kopen!

RESERVEER NU VIA WWW.RESTAURANTINREEUWIJK.NL/FEESTDAGEN OF 0182-394321 

DORPSWEG 32 - REEUWIJK - 0182 39 4321 - WWW.RESTAURANTINREEUWIJK.NL

LEKKER &
GEZELLIG !



DORPSWEG 32 - REEUWIJK - 0182 39 4321 - WWW.RESTAURANTINREEUWIJK.NL

KERSTDINER 2E KERSTDAG
Geen zin om twee dagen in de keuken te staan, kom 2e kerstdag met uw gezelschap 

eten in restaurant Happz. U kunt bij ons terecht voor heerlijke taste en share gerechtjes.

Aanvangstijd tussen 18.00 en 19.00 uur.

KERST À LA CARTE`
Tijdens ons kerstdiner kunt u zelf heerlijke gerechtjes uitzoeken van onze 

 speciale kerstmenukaart. Zo kan iedereen zelf zijn of haar favoriete gerechtjes uitkiezen.

Wij ontvangen jullie met een feestelijk glaasje Cava en een amuse.

Vervolgens kiest iedereen 2 voorgerechtjes, 2 share gerechten, 2 taste gerechten en 2 nagerechtjes uit 
van onze kerstmenukaart. Dit serveren we in 4 gangen uit, aangevuld met salade 

en natuurlijk verse frieten.

Wil je de hele menukaart inzien? Kijk dan op www.restaurantinreeuwijk.nl/feestdagen

PRIJS PER PERSOON: 42,50

Kinderen kunnen uiteraard mee-eten met het menu of kiezen voor een kindermenu.

Reserveer nu een tafel voor de brunch op 1e of 2e kerstdag of het diner op 2e kerstdag! 

Heeft u speciale wensen of allergieën meld het ons!

RESERVEER NU VIA WWW.RESTAURANTINREEUWIJK.NL/FEESTDAGEN OF 0182-394321 

KERSTDINER

LEKKER &
GEZELLIG !


