Kerstmenu en
Oudjaarsmenu 2015
Een keuze kan gemaakt worden uit een 3-gangen of een 4-gangen menu.
De menu’s worden afgehaald op afspraak.
U dient telkens één keuze te maken.

Menu Volwassenen
Voorgerechten
-

Sint Jacobs schelp en garnalen met tuinkruiden

-

Gegratineerde ½ Kreeft op de wijze van de chef

-

Carpaccio van hert

-

Salade van tomaat en gerookte eendenborst met mozarella en pesto

-

Duo van wild met een fijne sla

Tussengerechten
-

Velouté van boschampignons

-

Tomatenvelouté met basilicum balletjes

-

Kreeftvelouté

-

Pompoenvelouté met een brunoise van gerookte forel

Hoofdschotels
-

Gevulde zeetong met zalm, witte wijn saus en puree van pastinaak

-

Medaillon van varkenshaasje met pepersaus en warme groenten

-

Steak van hert met boschampignons saus

-

Hazenrug met rode wijnsaus, gevulde appel met veenbessen

Dessert

-

Duo van mousse chocolade met een crumble van koekjes

-

Trio van dessert

-

Panna cotta met rood fruit

-

Kaasassortiment met druiven

Menu Kinderen (tot 12 jaar)
Voorgerechten
-

Meloen met parmaham

-

Cocktail van kip

-

Kaaskroketjes

Tussengerechten
-

Tomatensoep met balletjes

-

Paprikasoep met vermicelli

-

Wortelensoep

Hoofdgerechten
-

Kabeljauw met roomsaus en fijne groenten

-

Balletjes in tomatensaus

-

Varkenshaasje met champignonsaus en warme groenten

-

Macaroni met kaas en hesp

Dessert
-

Panacotta met rood fruit

-

Duo van mousse chocolade

-

Kinderijsje

Zowel volwassenen en kinderen
Aangevuld met uw volgende keuze bij de gerechtjes :
Pasta
Aardappelen
Kroketjes
Puree
Gratin dauphinois
Rösti
Krieltjes aardappelen

Prijzen
-

36,00 euro per persoon ( 3 gangenmenu )

-

40,00 euro per persoon ( 4 gangenmenu )

-

18,00 euro per kindermenu ( 3 gangenmenu )

-

21,00 euro per kindermenu ( 4 gangenmenu)

Prettige feesten,
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