
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 
kerst- of nieuwjaarsborrel.

Kerst

Hygge en Kerst staan beide 
voor gezellig samen zijn, een 
warme sfeer en lekker eten & 
drinken. Wil je dit jaar sfeervol 
en smakelijk afsluiten met 
een Kerstborrel of uitgebreide 
Kerstlunch of Kerstdiner met 
collega’s of met de afdeling? 
Of wil je het nieuwe jaar juist 
feestelijk inluiden onder het 
genot van een heerlijk drankje 
(en hapje)? 

Reserveer op tijd.
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Kerstlunch of KERSTDiner

• Amuse van de chef
• Voorgerecht: 
Duo Tataki van tonijn en zalm met 
zeewier, wasabimayonaise en een 
chipje van Nori

• Tussengerecht: 
Eekhoorntjesbroodsoep

• Hoofdgerecht: 
Langzaam gegaarde runderhaas 
met calvadossaus geserveerd 
met mousseline van aardappel & 
knolselderij
• Dessert: 
Feestelijk grand dessert

Uiteraard houden we rekening met 
dieetwensten, deze ontvangen we graag 3 
werkdagen van te voren.

3gangen € 32,50 pp excl btw
4gangen € 39,50 pp excl btw

dranken op nacalculatie

starten met een toost met een glas 
Rose Cava? € 6,25 per persoon.

Nieuwjaarsborrel

• Glas Cava bij ontvangst
• Luxe gemengde noten
• Japans gekruide krokante kipstukjes
• Rendang croquetje 
• Yakitori, gemarineerd japans 
kipspiesje met bijpassend garnituur

€ 12,75 pp excl. btw
dranken op nacalculatie

• Feestelijk welkomstdrankje

• Tafelgarnituur: Chips van  
  truffelaardappel, groenten en zoete 
  aardappel

• Oliebol

• Shotje eekhoorntjesbrood soep

• Bitterbal van Thaise gamba

• Truffel croquetje  

€ 14,75 pp excl. btw 
dranken op nacalculatie

Kerstborrel (niet maaltijdvervangend)
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