Kerstmenu 2018
Carpaccio van Ossenhaas
met Truffelmayonaise, Pijnboompitjes en Parmezaanse Kaas
óf

Zalm & Garnaaltjes
Huisgerookte Zalm (warm én koud gerookt) en een kroketje van Hollandse
Garnalen, geserveerd met Saffraan-Aîoli en een Sesamkletskop
óf

Creatie van Wild
taartje van Wildrilette met gebakken Houtduif, gelei van Appelstroop, crunch van
Papadum en compôte van Appel
*******

Wild-Cappuccino
heerlijk vers getrokken Wildbouillon met een crème van Eekhoorntjesbrood
*******

Kalfssucade
krokant gebakken, met een crème van gerookte Hutspot, geserveerd met Bataatchips
óf

Zeebaarsfilet
met gepofte Trostomaatjes, geserveerd met een mousseline van Doperwt en een saus
van Langoustine
óf

Hertenrugfilet
met Hete Bliksem en Schorsenerenchips, geserveerd met een saus van Aceto en
Zilverui
*******

Tournedos
met gebakken Paddestoelen en een jus van Rode Wijn
óf

Witte Heilbot
met een Beurre Blanc én een Paprikacrème
óf

Wildzwijnrugfilet
met een Kruidkoek-Wildjus en Pastinaakcrème
*******

Dessert du Chef
De kosten van ons kerstmenu zijn : Vier-gangen € 47,50 Vijf-gangen € 52,50 per persoon
Uiteraard serveren wij met veel plezier een passend glas wijn per gang à € 5,50 per glas

Wij hopen samen met u van kerst 2018 een onvergetelijke aangelegenheid te maken!

Kerstmenu 2018
Vegetarisch
Salade Noël
met Geitenkaas, Walnoot, Witlof en Peer
*******

Cappuccino van Ui
met crème van Parmezaanse Kaas
*******

Kruidenrisotto
met een gepocheerd Kwarteleitje, Rozemarijncrostini en krokante Paddenstoelen
*******

Duo van Courgette en Portobello
met een saus van Pompoen
*******

Dessert du Chef

De kosten van ons kerstmenu zijn : Vier-gangen € 47,50 Vijf-gangen € 52,50 per persoon
Uiteraard serveren wij met veel plezier een passend glas wijn per gang à € 5,50 per glas

Wij hopen samen met u van kerst 2018 een onvergetelijke aangelegenheid te maken!

Kerstmenu 2018
voor de Kids (tot 12 jaar)
Parma Ham & Meloen
*******

Tomatensoep
*******

Duo van Ossenhaas en Varkenshaas
met een Champignonroomsaus
*******

Verrassings-Dessert

De kosten van ons kinderkerstmenu zijn : € 29,50

Wij hopen samen met u van kerst 2018 een onvergetelijke aangelegenheid te maken!

