
Kerst- nieuwjaarsborrel

Het einde van het jaar is inzicht. En 
zo staat ook de feestdagen alweer 
bijna voor de deur. Bij ons kun je 
terecht voor de bedrijfskerstborrel 
of nieuwjaarsborrel.

Reserveer op tijd voor de zakelijke 
kerst- of nieuwjaarsborrel.

Kerst

Gezellig met alle collega’s aan tafel 
voor een kerstlunch of kerstdiner. 
Een walking dinner behoort ook tot 
de mogelijkheden.

Reserveer op tijd.

[hy·gge]
Kitchen  |  bar   

Kerstlunch/diner

• Feestelijk welkomstdrankje

• Amuse

• Voorgerecht: Tuna tataki met zeewier, 
wasabimayonaise en een chipje van Nori

• Tussengerecht: Aardappel truffelsoep

• Hoofdgerecht: Langzaam gegaarde 
runderhaas met calvadossaus 
geserveerd met mousseline van 
aardappel & knolselderij

• Dessert: Trio van chocolade met een 
mousse vanpure chocolade en Kalhúa en 
crunch van macadamia

3gangen € 27,50 pp excl btw
4gangen € 34,50 pp excl btw

dranken op nacalculatie

facebook.com/hyggeutrecht

#hyggeutrecht

Voor meer informatie:
mail of bel ons:
info@hygge-utrecht.nl
030-755 1550

Gesloten:
24 dec
25 dec
26 dec
1 jan



facebook.com/hyggeutrecht

#hyggeutrecht

Voor meer informatie:
mail of bel ons:
info@hygge-utrecht.nl
030-755 1550

Walking dinner

• Feestelijk welkomstdrankje

• Amuse

• Tuna tataki geserveerd 
met zeewier, wasabimayonaise en een 
chipje van Nori

• Trio van gerookte rode & gele bieten 
met geitenkaas, huisgemaakte
chipjes van bietjes en olijfolie extra 
vierge

• Aardappel truffelsoepje

• Gebakken zeebaars op 
saffraanrisotto geserveerd met een 
gepofte tomaatjes en een koekje van 
Parmezaan

• Langzaam gegaard runderhaas met 
calvadossaus geserveerd met
mousseline van aardappel & 
knolselderij

• Panna cotta van witte chocolade, 
passievrucht met een krokantje van
pistache

• Chocolade moelleux met frambozen 
mousse

€ 36,50 pp excl. btw 
dranken op nacalculatie

Nieuwjaarsborrel

• Glas Cava bij ontvangst

• Oliebollen (1pp)

• Bruchetta’s in 3 smaken (1pp)

• Gamba, serrano of truffel croquetje 
(2pp)

• Yakitori, gemarineerd japans 
kipspiesje met bijpassend garnituur

€ 9,75 pp excl. btw
dranken op nacalculatie

• Feestelijk welkomstdrankje

• Tafelgarnituur: Chips van 
truffelaardappel, groenten en zoete 
aardappel

• Bonbon van hertencarpaccio

• Shotje aardappel truffelsoep

• Ravioli truffel en rund, beurre noisette  

€ 15,75 pp excl. btw 

dranken op nacalculatie

Kerstborrel (niet maaltijdvervangend)

[hy·gge]
Kitchen  |  bar   

Gesloten:
24 dec
25 dec
26 dec
1 jan


