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Na 29-12-2021 zijn wij gesloten, waarna u in het 
nieuwe jaar vanaf vrijdag 14-01-2022 weer dagelijks 

van harte welkom bent.
Dit betekent, dat alles op mag!

Laat u deze avond verrassen door de creativiteit 
van onze keukenbrigade en beleef een fantastische 

culinaire avond om het jaar af te sluiten.

Wij bieden:

Een sprankelend aperitief
5-Gangen verrassingsmenu

Koffie met lekkernijen

Tussen 12:00 en 12:30 ontvangen we u graag voor 
het aperitief om u vervolgens vanaf 12:30

 een heerlijke culinaire middag te bezorgen. 
We verwachten rond 15:30 de middag af te sluiten 

met koffie en huisgemaakte friandises.

Graag ontvangen wij uw dieetwensen tijdig, zodat 
we een alternatief kunnen voorbereiden! 

Op de middag zelf is het niet meer mogelijk 
aanpassingen aan het menu te doen.

KLIEKENDAG

€ 49,50 P.P.

Kerstamuses


Sliptongfilet en coquille st. jacques op oosterse wijze


Snoekbaars met paling en klassieke beurre-blanc saus


Hert met rode ui, gnocchi, verse paddenstoelen en morillejus


Kerstdessert van kweepeer, hazelnoot en vijgen

KERSTLUNCH
1e kerstdag

€ 49,50 P.P.

Merry Christmas

29-12



Sprankelend aperitief met kerstamuses


Sliptongfilet en coquille st. jacques op oosterse wijze


Snoekbaars met paling en klassieke beurre-blanc saus


Gepocheerd vechtdaleitje met verse truffel en Parmezaan


Hert met rode ui, gnocchi, verse paddenstoelen en morillejus


Kaasproeverij (optie) meerprijs € 7,50


Kerstdessert van kweepeer, hazelnoot en vijgen


Koffie met huisgemaakte lekkernijen

KERSTDINER
1e en 2e kerstdag

€ 69,50 P.P.

Tussen 18:00 en 18:30 ontvangen we u 
graag voor het aperitief om u vervolgens 

vanaf 18:30 een heerlijke culinaire 
avond te bezorgen. We verwachten 
rond 23:00 de avond af te sluiten 

met koffie en huisgemaakte friandises.

Graag ontvangen wij uw dieetwensen tijdig, 
zodat we een alternatief kunnen voorbereiden! 

Op de avond zelf is het niet meer 
mogelijk aanpassingen aan het menu te doen.

Merry Christmas


