HAAL DE KERST
IN UW VILLA
Alle lekkernijen van deze kaart
kunt u bestellen van 18 december tot en met 4 januari

KE RSTB OX

|

3 gangen € 39,50 p.p.
De gerechten worden zo bezorgd dat u nog maar de laatste hand eraan hoeft te leggen.
U ontvangt hierbij een handleiding.

VOOR G E R E C HT
Paté van eend, wildzwijn en paddenstoelen met paprikajam en chips van nagelhout
of
Terrine van huisgerookte zalm en paling met mierikswortelcrème en zoetzuur van rode bietjes
of
Gebrande geitenkaas met een taartje van noten, kruidkoek en peer met een honingklaverdressing

H OOF D G E R E C HT
Zacht gegaarde sukade van het Twentse weiderund
of
Zeebaarsfilet met een kruidenkorst en citrusolie
of
Hartige flan van avocado en zongedroogde tomaatjes
De hoofdgerechten worden gecomplementeerd met een mousseline van knolselderij, aardappel en truffel

N AG E R E C HT
Tarte tatin van peer, mousse van chocolade en tamme kastanje
en een trifle met limoncellocrème en bosbessengelei
= vegetarisch
Eventuele uitbreidingen in het menu:
Soep € 7,50 p.p.
Kalfsbouillon met
eekhoorntjesbrood
onder een
bladerdeeghoedje
(vegetarisch mogelijk)

Tussengerecht € 9,75 p.p.
Gamba’s gebakken
in kerrie-vanilleolie
met charentaismeloen
en een sesamkletskop

Spoom € 6,95 p.p.
Verfrissende spoom van
vanille en dragon

Kaasplateau € 12,50 p.p.
Mooie selectie van
streekeigen en Europese
kazen met met mangochutney,
paprikajam, vijgenbrood en
walnoten met honing

Bestellen kan telefonisch via 0572 - 33 00 05 of per mail naar receptie@hofvansalland.com
Doorgeeftijden: ontbijt, fondue en diner: één dag van te voren bestellen

LU XE

K ER STON TBIJT

LUX E

K E R STF ON D U E

Begin uw dag met een heerlijk uitgebreid kerstontbijt.
Vanaf 08.30 uur bezorgen wij het luxe ontbijt in uw villa.

Met het hele gezin genieten van een heerlijke avond
fonduen in uw woning. Tussen 17.00 uur en 17.30 uur
bezorgen wij de fondue met bijpassende garnituren in
uw villa.

Luxe kerstontbijt
• Verschillende minibroodjes: een ciabatta,
een meergranenbroodje, een broodje met
sesamzaadjes, een broodje met pompoenpitjes,
een minikaiserbroodje, een minicroissantje,
een chocoladebroodje, een berlinerbolletje
en een kerststolletje

Luxe kerstfondue
• Runderbiefstuk

• Hartig beleg: huisgerookte zalm,
3 soorten vleeswaren en 2 soorten kaas

• Noorse zalmfilet

• Zoet beleg: jam, chocoladepasta, appelstroop,
hagelslag en pindakaas
• Zuivel: magere kwark, multifruit-yoghurtshake,
melk en en roomboter
• Fruit: verse fruitsalade, verse jus d’orange

• Minislavinken van wildzwijn
• Kalfslende
• Hertenbiefstuk
• Gamba’s
• Aioli, cumberlandsaus, tomatensalsa en guacamole
• Courgette, champignons en kerstomaatjes
• Breekbrood met beurre Café de Paris
• Waldorfsalade en een salade van tomaat,
verse basilicum, mozzarella en pasta

• Divers: gekookt ei, muesli, beschuit en cracker
Volwassenen				€ 18,50 p.p.
Kinderen tot 12 jaar 			

€ 10,50 p.p.

Volwassenen 				

Kinderen tot 12 jaar 			

€ 29,50 p.p.

€ 18,50 p.p.

U heeft de keuze uit plantaardige olie
of kruidige bouillon

Bestellen kan telefonisch via 0572 - 33 00 05 of per mail naar receptie@hofvansalland.com
Doorgeeftijden: ontbijt, fondue en diner: één dag van te voren bestellen

