
Op alle dagen eten kinderen t/m 3 jaar gratis mee. Kinderen van 4 t/m 11 jaar ontvangen 50% korting. Heb je specifieke wensen? Geef dit dan aan bij jouw reservering.
Alle dagen zijn optioneel uit te breiden met een wijnarrangement vanaf €22,50 p.p.

1e Kerstdag
5-gangen kerstdiner

2e Kerstdag
4-gangen kerstdiner

Kerstavond

RESERVEER NU!

Aanvang:
tussen 18.00 en 18.30 uur

Tonijntartaar
Met veldsla, een kwarteleitje en crème van wakame

of
Wildzwijnrollade

Met rucola, pompoenchutney en een portstroop
★★★

Dubbelgetrokken kalfsbouillon
Geparfumeerd met sereh en gember en gegarneerd met 

gegrilde boleet
★★★

Kalfshaas
Met zoete aardappel, zuurkool en doperwtencrème

of
Hertenbiefstuk 

Met oesterzwammen, cranberry, stoofpeertje en kruidkoekjus
★★★

Chocolade | Kers
Panna cotta van kers en veenbes met een mousse van chocolade 
en een bodem van krokante biscuit en een sorbet van chocolade

Optioneel uit te breiden met een extra gang +€7,50 p.p.
Kaasplankje

Verschillende soorten kaas

Aanvang:
tussen 18.00 en 18.30 uur

Tonijntartaar
Met veldsla, een kwarteleitje en crème van wakame

of
Wildzwijnrollade

Met rucola, pompoenchutney en een portstroop
★★★

Dubbelgetrokken kalfsbouillon
Geparfumeerd met sereh en gember en gegarneerd  

met gegrilde boleet
★★★

Coquilles
Met waterkers, zeekraal en forelkuit

of
Tamme eendenborstfilet

Met tuttifrutti en sinaasappel parelcouscous
★★★

Kalfshaas
Met zoete aardappel, zuurkool en doperwtencrème

of
Hertenbiefstuk 

Met oesterzwammen, cranberry, stoofpeertje en kruidkoekjus
★★★

Chocolade | Kers
Panna cotta van kers en veenbes met een mousse van chocolade 
en een bodem van krokante biscuit en een sorbet van chocolade

Optioneel uit te breiden met een extra gang +€7,50 p.p.
Kaasplankje

Verschillende soorten kaas

Aanvang:
tussen 18.00 en 18.30 uur

Zalm deluxe
Gerookte zalm met gamba en een limoendressing

★★★

Ossenstaartsoep
Ossenstaartsoep met kervel, prei en shimeji

★★★

Watergrass steak
Watergrass steak met bataat, quiche en rettich

★★★

Chef’s verrassingsdessert
Een combinatie van diverse kerstlekkernijen

Optioneel uit te breiden met een extra gang +€7,50 p.p.
Kaasplankje

Verschillende soorten kaas

4-gangen kerstdiner

P.P.
€5150

P.P.
€5950

P.P.
€5150

MEER INFORMATIE OF RESERVEREN? Bel 070 - 511 93 32 of mail naar info@hotelduinoord.nl
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