Kerstdiner Restaurant “In de Vennen” 25 en 26-12-2018
Amuse van het huis
-Bitterbal van scharrelvarken met piccalillymousse
Voorgerechten
-Salade van botervis met ingelegde komkommer, basilicummousse en wasabi
kroepoek
-Salade van licht gerookte runderlende, truffelmayonaise en crumble van verse kruiden.
-Salade van Gravad Lacks met dille dressing, pijnboompitten en citroenmousse
-Minibroodjes met diverse soorten boter
Soepen
-Wild bouillon met gebakken bospaddenstoelen in een oosters tintje
-Oosterse vissoep gevuld met groenten en diverse soorten vis
-Pompoensoep gevuld met julienne van komkommer en spekjes
-Minibroodjes met diverse soorten boter
Hoofdgerechten
-Biefstuk van edelhert met kersensaus
-Parelhoenfilet met tutti frutti
-Eendenborstfilet met bosvruchtensaus
-Varkensoester omwikkelt met bacon en verfijnde bospaddenstoelen saus
-Duo van zalm en kabeljauw met zachte witte wijnsaus
Dessert “In de Vennen”
Voor ieder wat wils
Koffie Koffie compleet met lekkernijen
Kindermenu
-Bouillon met groenten
-Tomatensoep
*****
-Schnitzel met frites en appelmoes
-Hamburger met frites en appelmoes
-Vissticks met frites en appelmoes
-Kerstboomsnack met frites en appelmoes
*****
-Zelf een soft ijsje maken
Prijzen menu’s:
3-gangen menu: soep-hoofdgerecht-nagerecht (Ca. 2 ½ uur)
3-gangen menu: voorgerecht-hoofdgerecht-nagerecht (Ca. 2 ½ uur)
4-gangen menu: voorgerecht-soep-hoofdgerecht-nagerecht (Ca. 3 uur)
5-gangen menu: voorgerecht-soep-hoofdgerecht-nagerecht-koffie (Ca. 3 ½ uur)

€ 12.50 p.p.

€ 27,50 p.p.
€ 29,50 p.p.
€ 32,50 p.p.
€ 34,50 p.p.

Gelieve vooraf te reserveren: 0492-331235 of via info@somerensevennen.nl

Kerstdiner Restaurant “In de Vennen” 25 en 26-12-2018
RESERVERINGSFORMULIER

Voorgerechten
_ _ _ _ _ Salade van botervis met ingelegde komkommer, basilicummousse en wasabi kroepoek
_ _ _ _ _ Salade van licht gerookte runderlende, truffelmayonaise en crumble van verse kruiden.
_ _ _ _ _ Salade van Gravad Lacks met dille dressing, pijnboompitten en citroenmousse
Minibroodjes met diverse soorten boter

Soepen
_ _ _ _ _Wild bouillon met gebakken bospaddenstoelen in een oosters tintje
_ _ _ _ _Oosterse vissoep gevuld met groenten en diverse soorten vis
_ _ _ _ _Pompoensoep gevuld met julienne van komkommer en spekjes
Minibroodjes met diverse soorten boter
Hoofdgerechten
_ _ _ _ _Biefstuk van edelhert met kersensaus
_ _ _ _ _Parelhoenfilet met tutti frutti
_ _ _ _ _Eendenborstfilet met bosvruchtensaus
_ _ _ _ _Varkensoester omwikkelt met bacon en verfijnde bospaddenstoelen saus
_ _ _ _ _Duo van zalm en kabeljauw met zachte witte wijnsaus
Dessert “In de Vennen”
_ _ _ _ _ Voor ieder wat wils
Koffie
_ _ _ _ _Koffie compleet met lekkernijen
_ _ _ _ _ Kindermenu

€ 12,50 p.p.

Prijzen menu’s:
3-gangen menu: soep-hoofdgerecht-nagerecht (Ca. 2 ½ uur)
3-gangen menu: voorgerecht-hoofdgerecht-nagerecht (Ca. 2 ½ uur)
4-gangen menu: voorgerecht-soep-hoofdgerecht-nagerecht (Ca. 3 uur)
5-gangen menu: voorgerecht-soep-hoofdgerecht-nagerecht-koffie (Ca. 3 ½ uur)

€ 27,50 p.p.
€ 29,50 p.p.
€ 32,50 p.p.
€ 34,50 p.p.

(vul a.u.b. op de stippellijn in voor hoeveel personen u dit gerecht wilt bestellen)
Naam reservering:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Aanvangstijd:
Aantal personen

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
volwassenen…………………………
kinderen………………………………..

Kerstdag

1e kerstdag

2e kerstdag

Gelieve vooraf te reserveren: 0492-331235 of via info@somerensevennen.nl

