LEKKER &
GEZELLIG !

KERSTBRUNCH

EEN HEERLIJKE KERST IN HAPPZ

Dit jaar kunnen we u eindelijk weer in huis ontvangen met de kerst!
Wij hebben er zin in om u te verwennen met onze heerlijke brunch en kerstdiner.
Wij serveren op 1e en 2e kerstdag tussen 12.00 en 15.00 onze kerstbrunch.
Op 2e kerstdag zijn wij vanaf 18.00 ook geopend voor een kerstdiner.

KERSTBRUNCHBUFFET 1E EN 2E KERSTDAG
Wij serveren een complete 3-gangen brunch.
VOORGERECHTEN:
Carpaccio oude kaas, truffelmayonaise, kappertjes en granaatappelpitjes
Pastrami met rode ui, Provelone en wasabi
Salade van gegrilde groenten met parelcouscous en Vadouvan dressing
Kip Caesar salade wraps
Gerookte zalm met komkommer, avocado crème, kappertjes en dille
Wrap met Italiaanse omelet, zontomaat, mozzarella, pesto en pijnboompitjes
Mini poké bowl met edamame, komkommer, radijs en mango
Kerstbrood en diverse soorten viennoiserie.
HOOFDGERECHTEN:
Varkenshaasmedaillons met pancetta en saliesaus
Kipfilet in een romige kruiden-citroensaus
Stoofschotel met Hollandse groenten
Wok gerecht met biefstukreepjes in oosterse groenten met ketjapsaus
Kipsaté met gebakken uitjes, seroendeng en kroepoek
Bijgerechten: rösti, rijst, quiche en gegrilde groenten.
DESSERTS:
Crème brûlée
Parfait van mango
Tiramisu van speculaas
Brownie-karamel mousse dessert
Toffee mousse met bananenijs en Oreo
Fruitsalade met frambozenschuim
Hangop met advocaat en merengue
Panna cotta met rood fruit compote
KINDERMENU:
Tomatensoepje | fruitspies
Kiptender | krulfrietjes | American pancake | wentelteefje | mini pizza
Kerstijsje
PRIJS PER PERSOON: 42,50
PRIJS KINDEREN: 0-4 JR. 14,50 | 4-11 JR. 19,50
Prijzen zijn inclusief melk en sappen bij de brunch, overige dranken zijn exclusief.
De kinderprijzen zijn inclusief een kerstcadeautje, geef bij de reservering naam en leeftijd door.
RESERVEER NU VIA WWW.RESTAURANTINREEUWIJK.NL/FEESTDAGEN OF 0182-394321
DORPSWEG 32 - REEUWIJK - 0182 39 4321 - WWW.RESTAURANTINREEUWIJK.NL

LEKKER &
GEZELLIG !

KERSTDINER

KERSTDINER 2E KERSTDAG

Op 2e kerstdag serveren wij een X-mas special.
Dit betekent dat iedereen gewoon zelf kan kiezen wat hij/zij lekker vindt!
Dat maakt het voor iedereen een verwennerij.

KERST X-MAS SPECIAL
Tijdens ons kerstdiner kunt u zelf heerlijke gerechtjes uitzoeken van onze
speciale kerstmenukaart. Zo kan iedereen zelf zijn of haar favoriete gerechtjes uitkiezen.
We starten met een welkomstdrankje en een amuse.
Hierna presenteren wij onze speciale kerstkaart met meer dan 30 gerechtjes
waaruit iedereen individueel een 4-gangen proeverij kan kiezen
met verschillende taste en share gerechtjes.
Wil je de hele menukaart inzien? Kijk dan op www.restaurantinreeuwijk.nl/feestdagen
PRIJS PER PERSOON: 42,50
De prijs is inclusief welkomstdrankje, amuse en 4-gangen X-mas special.
Informeer naar onze mogelijkheden voor kinderen.
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

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

