KRISMIS 2018
Stel uw eigen menu samen
3 gangen soep-hoofd-dessert € 37,50
3 gangen voor-hoofd-dessert € 39,50
4 gangen € 47,50

1e kerstdag dinsdag 25 december open vanaf 12.30 uur
2 Kerstdag woensdag 26 december open vanaf 12.30 uur
e

Koude voorgerechten:
Carpaccio
Gesneden koeivleis(rund) met notenmelange, kaas en verse pesto
Tsunami
Lekkerny van gerookte salm, mousse van gerookte paling en
roze garnaaltjes met ryke cocktailsous

Warme voorgerechten:
Keniaanse hoedjes
Champignonhoedjes gevuld met fijn gesneden koeivleis,
Gebruind met romerige kruiesous
Knoffelgamba’s
Gepelde grote garnalen met tenensaus
Tomatensoep
Licht gebonden, met een scheutje room en runderballetjes

Hoofdgerechten:
Kabeljauw
Op de huid gebakken kabeljauwfilet met Kaapverdische
Sweet en sour-sous (zoet-fris met een vleugje kokos)
Tropiese kip
Stukjes malse kipfilet, op lage temperatuur gegaard,
met tropisch fruit in sagte kerriesous
Vry Bosvark
Varken uit het bos (wild zwyn).
Malse filet op lage temperatuur rosé gegaard met periperisous (bietjie skerp)
Kalfsbiefstukjes
Met sampioenroomsous
Takbok
Malse biefstuk van edelhert met pepersous van groene pepers

Nagerechten:
Geit en schaap kaasbord
De Jong’s geitenbrie met fenegriek, cranberriegeitenkaas en
jonge schapenkaas van de Schaepsdijck
Heuningtert
Warme honingtaart met vanieljeroomys en geklitste room
Modder
Luchtige sjokolademousse met geklitste room
Sorbet
Vanieljeroomys, vrugjes, aarbeisous en geklitste room
Coco Dream
Biologische yoghurt van kokosmelk met cranberrysous en ovengebakken
Granola van noten, gember, zonnebloempitten en kokosnoot

KINDERKERSTMENU 2018
Stel je eigen menu samen
3 gangen € 17,50

Voorgerechten
Popcorn zoet
Tomatensoep met balletjes
Kipcocktail stukjes gerookte kip met cocktailsaus
Vitamientje snoeptomaatjes, stukjes komkommer, stukjes ananas en druiven zonder pit
Knijpfruit Zonnatura appel/banaan

Hoofdgerechten
Pannenkoek met stroop en suiker
Kipfrikadel minder zout, minder vet
Kroket Bourgondiër 100 gram
Afrikaantje mannetje van kip met armpjes van kipburger, kipnugget
als lijf en kipgehaktballetje als hoofd
Lekkerbekje witvis met krokant korstje
Wiener kipschnitzel 125 gram

Nagerechten
Danoontje kinderkwark
Dame Blanche bol vanilleroomijs met chocoladesaus en slagroom
IJsje met vruchtjes en slagroom
Suikerwafeltjes met roomijs en slagroom
Fruitijsje

