2018
Beleef de feestdagen bij het Roode Hert
Pre Christmas 24 December

Om alvast in de stemming te komen of omdat u niet in de gelegenheid bent om kerst te
vieren op de traditionele dagen. Bieden wij u de kans om alvast te genieten van ons
3- of 4 gangen kerstdiner. 3-gangen 29,50 en 4-gangen 34,50.
Ook kunt u op deze dag “gewoon” een keuze maken van onze kaart.

1e & 2e Kerstdag
Kerstbrunch |

25 & 26 December

11:00u - 14:00u

|

29,50

De kerst kan niet vroeg genoeg beginnen. Laat u verrassen met een assortiment van luxe
broodsoorten, verschillende koude- en warme gerechten en een feestelijk dessertbuffet
als afsluiter. Ongedwongen, gezellig, sfeervol, kleinschalig en intiem.
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ontvangst met een feestelijk glas bubbels
Uitgebreid assortiment van luxe broodsoorten; zoet, hartig en heerlijke
belegde broodjes
2 soorten soep
Visplateau met o.a. gerookte zalm, garnalen, haring, makreel en tonijn
Diverse soorten smakelijke salades
Koude gevarieerde slagersplank van verschillende ham- en worstsoorten
met chutneys en tapenade
Warme gerechten als roerei met spek, beenham, gehaktballetjes en
diverse quiches
Selectie van regionale- en internationale kazen
Feestelijk dessertbuffet

Onze kerstbrunch is inclusief ontvangst glas bubbels,
kofﬁe/thee en diverse vruchtensappen
Volwassen
Kinderen van 5 t/m 12 jaar
Kinderen t/m 4 jaar

€ 29,50
€ 14,75
€ 7,50
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Beleef de feestdagen bij het Roode Hert
1e & 2e Kerstdag

25 & 26 December

Kerstbuffet | 14:00u - 17:00u |

47,50

Met de hele familie samen, voor ieder wat wils, door onze ruime keus aan de heerlijkste
warme- en koude gerechten. Bij de kerstbuffetten van Het Roode Hert wordt alles voor u
verzorgd, je kunt zo aanschuiven.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ontvangst met een feestelijk glas bubbels
2 soorten soep
Visplateau met o.a. gerookte zalm, garnalen, haring, zalmsalade, makreel en tonijn
Diverse soorten smakelijke koude salades als caesar, pasta, rundvlees
Koude gevarieerde slagersplank van verschillende ham- en worstsoorten, paté met
chutneys en tapenade
Warme vlees en vis gerechten als varkenshaas in roomsaus, malse kippendijen,
rollade, in rode wijnsaus, wildstoof, zwijn haasjes, gehaktballetjes in saté, zalmﬁlet,
gamba’s.
Verschillende garnituren als aardappelgratin, bonne femme aardappelen, frites,
groententaarten, rauwkostsalades
Diverse seizoensgebonden vegetarische gerechten
Kinderhoek met uiteraard snacks, friet, ham en meloen, knakworstjes, appelmoes.
Selectie van regionale- en internationale kazen
Feestelijk dessertbuffet met huisgemaakte zoetwaren, schepijs, ijstaarten, soesjes,
slagroom, vers fruit salade

Onze kerstbuffet is inclusief drankenassortiment (glas bubbels, fris, wijn bier)
exclusief binnen- en buitenlands gedistileerd.
Volwassen
€ 47,50
Kinderen van 5 t/m 12 jaar
€ 23,75
Kinderen t/m 4 jaar
€ 7,50
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Beleef de feestdagen bij het Roode Hert
1e & 2e Kerstdag
Kerstdiner |

25 & 26 December

vanaf 17:00 mogelijk

|

37,50 42,50

Bekijk het speciaal voor u samengestelde 3 of 4 gangen keuze diner. Tijd voor elkaar,
genieten in een sfeervolle kerstambiance. Wij kijken er enorm naar uit om u een gezellige
kerstavond te mogen verzorgen.

Voorgerechten

Vleesplank van worst, romige wildpate, rauwe ham en nagelhout
met chutney en ingelegde uitjes
of
Smakelijke Vistrio bestaande uit huisgerookte lauwwarme zalm, brandade van forel en
een tompouse van tonijnsalade met kreeftenmayonaise
of
Dun gesneden zoete aardappel met creme fraiche, krokante ui en ﬁjne groenten
of
Carpaccio XL met parmezaanse kaas, pestomayonaise en geroosterde pijnboompitten

Tussengerechten

Huisgemaakte loempia van krab en garnalen op romige kruidenrisotto
of
Ravioli van bospaddestoelen met gesmoorde spinazie en parmezaanse kaas
of
Zacht gegaarde kalfssukade op een stoofschotel van peulvruchten en een
volle jus met rozijnen

Hoofdgerechten

Combinatie van hertenbiefstuk en stoverij van wildzwijn, puree van knolselderij en een
krachtige wildjus
of
Op de huidgebakken zeebaars met roergebakken gamba’s en wintergroenten
of
Zuid Amerikaanse runder rib-eye met een klassieke aardappeltaart en bearnaise saus
of
Vegetarische stoofschotel van diverse peulvruchten en truffelaardappel
met geitenkaas en crostini’s van tomaat

Dessert

Grand dessert: Zoet, Feestelijk, Romig en Verrassend
Voor speciale eetgewoontes, allergieën en natuurlijke de wensen
voor onze jongste gasten overleggen wij dit graag met u vooraf.
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Kerstcatering |

16:00 - 18:00

|

min 8 pers.

|

v.a.

15,- p.p.

Tijdens de kerstdagen mag u best even tot rust komen. Wel de gezelligheid van kerst,
lekker thuis bij eigen boom maar niet de stress in de keuken.
Voor de bovenstaande arrangementen is reserveren noodzakelijk
Kinderen zijn welkom voor een ander tarief

Kliekjesdag |

| 19,50

27 December

Omdat wij er maar geen genoeg van kunnen krijgen. Nog even nagenieten met een 3
gangen verrassingsdiner voor een wel heel verrassende prijs.

Oudejaarsdag Gesloten
Nieuwjaarsdag |

1 Januari

|

12:00u geopend

Gewoon open! Voor gewoon een lekkere maaltijd op deze ongewone dag kunt u
gewoon bij ons terecht .

voor verdere informatie kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens
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