
KERST BRUNCHBUFFET
SALADES
Huisgemaakte tonijnsalade met appel, 
tomaat, prei & ei

Gemengde sla, cherrytomaten, 
rozijnen, pistachenoten 

Spinazie salade met amandelen, cranberries, 
old Amsterdam kaas & quinoa

BROOD
Broodproeverij met verschillende tapenades, 
aioli & kruidenboter

Diverse luxebroodjes, croissants, 
pistolets & krentenbroodjes

Diverse zoete hapjes, muffi ns, cupcakes 

SOEP
Romige garnalensoep met Noorse garnalen

Italiaanse tomatensoep met garnituur 
van ham & prei

VISSCHOTELS
Poké bowl met gerookte makreel, sojabonen, 
couscous, mango & wakame

Warm gerookte zalm van Urk 
met kruidenroomkaas

Huisgemarineerde gepelde gamba’s 
met groene kruiden en knofl ook

VLEESSCHOTELS
Salami, chorizo, coppa di Parma 
en gemarineerde olijven

Dungesneden herten ham met winterse 
aardappelsalade, bospaddestoelen 
en pistache crumble

Dungesneden dry aged runderlende 
oude kaas & truffelmayonaise

Crostini’s prosciutto di Parma en truffelkaas

WARME GERECHTEN
Geroosterde soja chili kip met kippendij, 
spinazie, taugé cashew, en mango ananas 

Buikspek en pulled pork 
met limoen koriander en BBQ saus

Omelet, spek, champignon & gekookte eieren

Warme beenham met honing-mosterdsaus

Quiche van rode ui, paprika & ei

NAGERECHTEN
Kazen van Kaasmeesters Van Tricht Ui

Diverse bavarois & mousse, vers fruitsalade

Diverse soorten roomijs & sorbetijs, 

baked alaska bombe 

Chocolade brownies, muffi ns, cupcakes 

DIVERSEN
Cornfl akes & muesli

Koffi e & thee

Melk & Fristi

Twee soorten sap

Drie soorten verse yoghurt

Diverse soorten zoet beleg

KINDERKERSTBUFFET
Vruchtencocktail & appelmoes

Frikadellen, kipnuggets & bitterballen

Krulfrites, Franse frites & aardappelkroketjes

Chocoladefontein met diverse snoeperijen

3 gangen  -  37,50 Voorgerecht – hoofdgerecht – nagerecht 
4 gangen  -  42,50 Voorgerecht – soep – hoofdgerecht – nagerecht 
5 gangen  -  49,50 Voorgerecht – soep – tussengerecht – hoofdgerecht – nagerecht
6 gangen  -  55,00 Voorgerecht – soep – tussengerecht -spoom– hoofdgerecht – nagerecht 

C O F F E E 
L U N C H 
D I N N E R

Kerst brunchbuff et  -  28,50 p.p.
Kinderen tot 12 jaar -  16,50 p.p.

1E EN 2E KERSTDAG 
VAN 11.00 TOT 14.00 UUR.
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