Haaksbergen , 29-november 2020
Kerst menu s voor dit jaar Bezorg en afhaal
Geachte heer/mevrouw,
Bijna is het weer zover: de kerstdagen staan weer voor de deur. Onder leiding van ons keukenteam, hebben wij voor u een
menukaart samengesteld, waaruit u zelf uw kerstdiner kunt samenstellen.
U kunt voor uw kerstdiner kiezen uit vier verschillende vier-gangenmenu’ s en natuurlijk kunt u onze reguliere afhaal/bezorg
kiezen Bij de samenstelling van uw eigen kerstdiner kunt u gebruik maken van bijgevoegde menukaart. Zo kunt u thuis
rustig een keuze maken voor uw diner op eerste of tweede kerstdag en tevens even aan te geven hoe laat u komt en of u het
bezorgd wilt hebben
In verband met de verwachte drukte, verzoeken wij u vriendelijk tijdig te reserveren. Wij werken eerste en tweede kerstdag
uitsluitend met reserveringen.
Retourneer uw kerstkaart tijdig i.v.m. de verwachte drukte.(tevens kunt u aangeven als u een voorgerecht of hoofdgerecht
wilt wisselen in combinatie een eigen menu dan is dit gewoon mogelijk.)
Met vriendelijke groet,
Sjoerd Franke en onze lieve
Medewerkers
Wanneer u uw keuze heeft gemaakt, wilt u dan
hieronder uw naam en andere gegevens invullen en
vervolgens alle pagina’s retourneren middels
bijgevoegde envelop of via de mail even aan geven om
welke menu s het gaat en ik zal deze bevestigen en met
u de tijd doornemen
Vergeet u niet op te geven wanneer en met hoeveel
personen u komt.

De heer / mevrouw:
..........................................................................................
..........................................................................................
..

Adres:

..........................................................................................
.........................................................................................
Postcode: ......................................................................

Plaats: ............................................................................
Telefoon: .......................................................................
Fax: ................................................................................
Email:.............................................................................

Reservering, s bedrag/fooi 5 euro restaurant mochten
we toch open mogen!...................................................

Viergangen menu 1

Rundercarpaccio

Zeer dungesneden ossenhaas/ basilicumcrème/
pijnboompitten/Pecorino kaas
Geserveerd met een dressing van honing en mosterd

***
Dubbel getrokken runderbouillon

Gevuld met paddenstoelen en fijne kruiden

***
Gegrilde runde-entrecote

Een fijn stukje rundvlees vergezeld met rode wijnsaus

***
Frambozen bavarois

Met chocoladesaus en rood fruit

€ 25,00
TOELICHTING:
. ◻......... aantal (aankruisen en aantal opgeven)

Viergangen menu 3
Drieluik van garnalen, graved lacks en vis
mousse
Combinatie van zalm,black tiger
***

Mosterdsoep

Mosterd van Dijon met een vleugje gember en
uitgebakken spekjes
***

Gerookte eendenborstfilet

Een waaier van gerookte eendenborstfilet geserveerd
met bieten crème

***
Bisque d’Homard

Kreeftensoep, gevuld met garnaaltjes en room

***
Hertenfilet met hazenfilet
Voorzien van chanterelle en een krachtige
wildfond
***
Trio van chocolade
Bavaroise van chocolade met een cannelle witte
chocolademousse en vanille-ijs, geserveerd met
chocoladesaus

€ 29,50
TOELICHTING:
.◻......... aantal (aankruisen en aantal opgeven)

Viergangen menu 4
Ardenne ham met meloen
Meloen parten met gesneden ham
***

Tomatenbasilicum soep
Tomatensoep licht gerookte kipfilet/ zongedroogde
tomaat
***

Tournedos van de haas (surf en turf)

Duo van zalmfilet en ossenhaasmedaillon

Gegrilde Ierse biefstuk van de haas/ King prawns /
***

Tiramisu

Lekker ouderwets met een koffielikeur saus van het huis

Mousse van sinaasappel met confit van sinaasappel en
chocolademousse

€ 25,00

€29,50

TOELICHTING:
◻ .......... aantal (aankruisen en aantal opgeven) menu

TOELICHTING:
◻ .......... aantal (aankruisen en aantal opgeven) menu

Geserveerd met een bearnaisesaus
***

.

Viergangen menu 2

Sinaasappel bavarois

