Kerst.

Dé dagen van gezelligheid, genieten en samen zijn. Dit jaar zal Kerst
anders zijn dan andere jaren. Nog steeds samen genieten, maar dan in een kleiner
gezelschap, op gepaste afstand, rekening houdend met elkaar. Ook hebben we onze
tijden aangepast en is er beperkt plaats. Zoals altijd zijn kinderen welkom. Echter,
gezien deze tijden is het voor ons niet mogelijk een kindermenu aan te bieden en
vragen we ook kinderen van de kaart te bestellen.
Wat dit jaar niet anders zal zijn is ons heerlijk programma, samengesteld met de
lekkerste gerechten en de mooiste wijnen.
Vieren jullie gezellig samen met ons de kerst?

Kerstavond
DINER

Op kerstavond serveren we ons 5-gangen Kerstmenu.
Arriveren kan tussen 18.00 en 18.30 uur.

Eerste Kerstdag
LUNCH

Eerste Kerstdag serveren we ons 3-gangen Kerstmenu.
Arriveren om 12.00 uur en jullie tafel is beschikbaar tot 14:00 uur.

MIDDAY Midday diner, je kunt niet vroeg genoeg beginnen!
DINER
In de namiddag serveren we ons 4-gangen Kerstmenu.
Arriveren om 15.00 uur en jullie tafel is beschikbaar tot 17.30 uur.
DINER

‘s Avonds serveren we ons uitgebreide 5-gangen Kerstmenu.
Arriveren om 18:30 uur.

Tweede Kerstdag
LUNCH

Overdag zijn wij vanaf 11.30 uur open en serveren wij van onze
reguliere lunchkaart. Om 15.30 uur sluiten we de deuren.

DINER

{

‘s Avond serveren we ons 4-gangen Kerstmenu.
Arriveren om 17:30 uur.

Reserveringen kunnen telefonisch of bij een van onze medewerkers geplaatst
worden. Wij vragen voor de kerstdagen een aanbetaling van 25.00 per persoon. De aanbetaling dient voor 15 december te worden voldaan via IBAN:
NL43RABO 033 55 422 63 t.n.v. L. Kitzen BV. De reservering is pas definitief na
ontvangst van de aanbetaling.
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Ons menu bestaat uit verschillende gerechten van vis en vlees die
op elkaar zijn afgesteld. Mocht u liever vegetarisch, enkel alleen vis
en of vlees willen eten dan horen wij dit graag. Zorg ervoor dat u
dit van te voren kenbaar hebt gemaakt. Vraag onze bediening naar
meer informatie.

erstmenu

Voor
Tataki van tonijn
Sesam wasabi crunch | soja gel | kruidencake

Soep
Soep van ossenstaart
Brunoise van knolselderij | ravioli van kalf | schuim van madeira

Tussen
Zeeduivel
Crème van aardpeer | saus van shiitake | crumble van hazelnoot

Hoofd
Biefstuk van het hert
Jus van port | crème van kastanje | paddenstoelen & spruitjes | mousseline

Dessert
Schwarzwalder Kirsch 2.0
Mousse pure chocolade | ganache & espuma van zwarte kers |
sorbet rode wijn | chocolade crumble
of

Fijne selectie van kaas
Vier kazen | notenbrood | stroop

AFHALEN kerstmenu
4-gangen kerstmenu			
Kerstavond tussen 16.00 - 17.00u
1e Kerstdag tussen 10.00 - 12.00u

3-gangen
4-gangen
5-gangen

voor I hoofd I dessert			
voor I tussen I hoofd I dessert		
voor I soep I tussen I hoofd I dessert

49.50
57.50		
68.50

