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KERSTDINER
Wij serveren tijdenshet diner op 2e kerstdag een heerlijk kerstmenu met voor ieder wat wils. Alle gasten worden
ontvangen met een welkomstdrankje en amuse waarna we in 4 rondes zelf uitgekozen gerechtjes serveren. Vul zelf
onze X-mas special lijst in en stel je eigen menu samen.

Uit elke categorie kan iedere tafelgenoot 2 gerechtjes kiezen:

TASTE VOORGERECHTEN - RONDE 1
Tomatensoep met basilicum en mascarpone (V)
Mosterdsoep met uitgebakken spekjes
Salade met herten ham, mango en mozzarella
Carpaccio met oude kaas, pijnboompitjes en truffelsaus
Runderlende met pittige Spaanse aardappelsalade en salsa verde
Bietencarpaccio met geitenkaas, walnoten en kapper appeltjes (V)
Bruschetta met gerookte zalm en palingmousse
Mini poke bowl met crunchy chicken
Cocktailtje met Hollandse garnalen, mango en avocado

SHARE GERECHTEN - RONDE 2
Mini broodjes met kruidenboter en tapenade (V)
Wrap van kip, gegrilde paprika, rode ui en chilimayonaise
Flatbread met spinazie, champignons, rode ui en gruyere (V)
Flammkuchen met gerookte kip, paddenstoelen, ui, spek en truffelsaus
Italian carpaccio sushi met komkommer, Parmesan en pestosaus
Gebakken gamba’s met spinazie en tomaatjes in kokoscurry
Varkenshaasmedaillons met champignonsaus
Runderlende met paddenstoelen en truffelsaus
Gegrilde zoete aardappel, tomaat, geitenkaas en chimichurri (V)
Kipsaté in pindasaus met gebakken uitjes en kroepoek
Dumplings van kip en groenten, met chilidip
Italiaanse gehaktballetjes met tomatensaus en Parmesan
Spare ribs, Argentijns gekruid met knoflooksaus
Truffelkroketje (V)
Bospaddenstoelkroketjes (V)
Pulled pork balletjes, met Korean bbq saus
Chicken tenders met honing/mosterd dip
Pittige kip empanada’s met tomatenchutney
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TASTE WARME GERECHTEN - RONDE 3
Spiesje van zalm en kabeljauw met dillesaus
Kabeljauw gewikkeld in gerookte zalm met een saus van roomkaas
Kalfsrolletje met Chimichurri en een saus van gegrilde paprika
Gebakken Haastrechts kruidenkaasje met dille mosterdsaus (V)
Mini Hamburger met spek, Brie en truffelsaus
Kipfilet met pesto en mozzarella in rauwe ham gewikkeld
Hertenbiefstuk met romige Morillesaus
Wok schotel met groenten en Thaise koriander saus (ook vegetarisch te krijgen)
Tournedos Americain, met ui, tomaat, spek en champignons

NAGERECHTEN - RONDE 4
Crème brûlée van mango met kokosroom
Parfait van butterscotch en dulce de leche
Tiramisu van speculaas
Karamel-brownie ice cream sandwich
Aardbeien sorbet-ijs met witte chocolademousse en merengue
Kokosparfait met ananas salade
Hangop met bosvruchten compote
Citroen merengue frangipane

Prijs per persoon

€ 42,50

Inclusief glaasje Cava bij aankomst, een amuse vooraf en 4-gangen X-mas special

Kinderen kunnen mee-eten met het keuzemenu maar kunnen uiteraard ook kiezen voor een kindermenu.

