Kerstdiner De Kooi

Voorgerechten

Hoofdgerechten

rundercarpaccio • krokantje van kaas & balsamico truffel
steak tartaar • gefrituurde ui & filo ei
gebrande zalm • yuzu groente
tonijn tartaar • avocado, komkommer
bospaddenstoelen • pastinaak, aardappel
& ingelegde groente

hertenbiefstuk • 5 spice mousseline & veenbessenjus
rib eye • gepofte knoflook & bearnaise
rundersukade • truffelpuree & jus de veau
eendenborst • biet & Pedro Ximénez saus
zalmfilet • zalmkaviaar & beurre blanc
heilbotfilet • asperge & citrus dille olie
truffel ristto • pecorino & verse truffel

Tussengerechten
wildbouillon • fijne groente

Nagerechten

bisque • van Canadese kreeft, met venkel

kaasplankje • 4 soorten, vijgenbrood
pavlova • merenque, ijs & fruit

KERSTDINER 2022
AMUSE & BROOD
3 GANGEN € 55.4 GANGEN € 65.4 GANGEN + SPOOM € 70.-

baba espresso martini • koffie likeur, vanille ijs
Het kindermenu vind u op de achterzijde

2E KERSTDAG VANAF 17.00 UUR
reserveren kan telefonisch: 033-2994033

Kerstdiner De Kooi

Kindermenu
tomaat pompoensoep • bladerdeeg ster
vuurpijl met knakworst • en bladerdeeg

3 GANGEN KINDER KERSTDINER

• • •

per persoon: € 27.50

rendier broodje • hamburger, kaas & saus
fish & chips • kibbeling & frites
• • •
kerstboom brownie • met vanille ijs

kerst brunch
Op 2e kerstdag serveren wij een feestelijke kerstbrunch.
Wij serveren u een glaasje wildbouillon uit, waarna u kunt genieten van een buffet boordevol warme en
koude gerechten, verse broodjes, salades, smoothies en divers hartig en zoet beleg.
We sluiten de kerstbrunch af met een feestelijk dessertbuffet.
De kerstbrunch is incl. koffie / thee, melk, jus d’orange & limonade voor de kinderen.
kosten per persoon:
vanaf 12 jaar: € 39,50
kinderen 3 t/m 11 jaar: € 19,50
kinderen t/m 2 jaar: gratis

11.00 ontvangst
11.30 aanvang buffet
12.45 aanvang dessertbuffet
13.30 sluiting van de kerstbrunch

Brunch 2E KERSTDAG 11:00 UUR
reserveren kan telefonisch: 033-2994033

