Kerst 24, 25 en 26 december
RESTAURANT
Indien de maatregelen het toestaan, zijn wij op Kerstavond, 1e en 2e Kerstdag geopend op
onderstaande tijden.
Kerstavond
1e Kerstdag
2e Kerstdag

Lunch 12.30
Lunch 12.30
Lunch 12.30

Diner Gesloten
Diner Gesloten
Diner Gesloten

Kerstlunch 4, 5 of 6 Gangen kerstlunch inclusief feestelijk aperitief en amuses
4 Gangen: Voorgerecht - Soep - Hoofdgerecht - Dessert
€ 52,50
5 Gangen: Voorgerecht - Soep - Tussengerecht - Hoofdgerecht - Dessert
€ 65,00
6 Gangen: Voorgerecht - Soep - Tussengerecht - Spoom - Hoofdgerecht - Dessert € 67,50
KERST @ HOME
Viert u dit jaar liever thuis kerst? Kies dan voor Kerst @ Home van d’Ouwe Tramhalte!
Tramhalte All-in Box voor 2 personen (Normaal € 106,50)
Soep & Brood

€ 95,00
vanaf € 5,50

Feestelijke Exclusieve kerstslee voor 2 personen
(vlees/vis/koud/warm)

€ 59,00

Zoete Kerstslee voor 2 personen
(Goed gevuld plateau met zoete lekkernijen)

€ 25,00

Kerstdiner @ Home
3 Gangen (Voorgerecht - Hoofdgerecht - Dessert)
4 Gangen (Voorgerecht - Soep - Hoofdgerecht - Dessert)
5 Gangen (Voorgerecht - Soep - Tussengerecht - Hoofdgerecht - Dessert)

€ 42,50
€ 47,50
€ 54,50

Wijnarrangementen
Wijnarrangement 3 of 4 gangen: 3 Bijpassende wijnen p.p.
Wijnarrangement 5 Gangen: 4 Bijpassende wijnen p.p.

€ 14,95
€ 19,95

U kunt uw Kerstbestelling op onze website plaatsen t/m zondag 19 december.
Met Kerst alleen afhaal mogelijk op 24, 25 of 26 december tussen 09.30 en 11.30 uur
Uitwerking van de menu’s en plateau’s, zie volgende pagina’s:

Kerstmenu 2021
Voorgerecht
Tartaar van gemarineerde en gerookte zalm, verschillende bereidingen van rode biet,
gerookte paling en zachte crème van geitenkaas
Soep
Schuimig soepje van kerrie met garnituur van appel, beenham en groene kruiden
Tussengerecht
Zacht gegaarde scholfilet met wilde gamba, gestoofde spinazie,
crème van knolselderij en chorizo, risotto van zongedroogde tomaat,
beurre blanc van tomaat en basilicum olie
Spoom
Verfrissende spoom van vanille en Limoncello
Hoofdgerecht
Rosé gebraden ossenhaas met gebakken ganzenlever, quiche van aardappel,
Parmezaanse kaas en kerrie en een saus van rode port
Dessert
Mousse van melk chocolade, yoghurt en walnoot,
hangop, cheesecake van limoen met gekarameliseerde walnoten

3 Gangen: Voorgerecht – hoofdgerecht – nagerecht
4 Gangen: Voorgerecht – soep – hoofdgerecht – nagerecht
5 Gangen: Voorgerecht – Soep – tussengerecht – hoofdgerecht – nagerecht
(Spoom is de 6e gang van het diner in het restaurant, niet voor @ Home te bestellen)

Tramhalte All-in Box
Tramhalte All-in Box voor 2 personen:
Soepje naar keuze:
Kerriesoep, runderbouillon of kreeftensoep*
*
Huisgemaakt speltbrood met 3 verschillende dipjes:
Aioli, truffelmayonaise,
zongedroogde tomaat/olijven tapenade
*
Feestelijke Exclusieve kerstslee voor 2 personen (vlees/vis/koud/warm)
Zie pagina 4 voor inhoud
*
Zoete kerstslee voor 2 personen
Zie pagina 5 voor inhoud
*
Fles huiswijn: wit, rood of rosé
*Meerprijs kreeftensoep

€ 2,00

Soep & Brood
Soep (per ½ L.) Kerriesoep, runderbouillon

€ 7,50

Soep (per ½ L.) Kreeftensoep

€ 9,50

Huisgemaakt speltbrood met 3 verschillende dipjes:
Aioli, truffelmayonaise, zongedroogde tomaat/olijven tapenade

€ 5,50

Feestelijke exclusieve kerstslee voor 2 personen
Mousse van forel met Hollandse garnaaltjes
*
Tataki van AA-sahimi tonijn met soja saus
*
Zalm tartaar met komkommer en wakamé
*
Gerookte paling met rode biet, geitenkaas en pistache
*
Rundertartaar op klassieke wijze
*
Terrine van beenham met ganzenlever mousse en groene kruiden
*
Pastrami van hert met vossenbessencompote en mini mais
*
Toast met wildpaté en cranberry compote
*
Zachte truffelkaas van de Ruurhoeve
*
Overjarige oude kaas van de Ruurhoeve
*
Serranoham
*
Coppa di Parma
*
Papadum met truffel mayonaise
*
Fuetworst
*
Groene olijven
*
Gerookte amandelen
*
Schuimig soepje van kerrie gevuld met appel, beenham en groene kruiden (Let op: Warm item)
*
Kreeftenrisotto met een gebakken coquille (Let op: Warm item)
*
Truffelcouscous met zacht gegaarde kalfssukade (Let op : warm item)
*
Quiche van aardappel, Parmezaan en kerrie (Let op ; warm item)

Zoete kerstslee voor 2 personen
Macaron van Frangelico en hazelnoot
*
Kerststol
*
Stoofpeer | Witte chocolade/kaneelmousse
*
Yoghurt bavarois
*
Cheesecake | Sinaasappel
*
Mousse van monchou | Bastogne | Kersen
*
Tiramisu
*
Appelplaatcake
*
Kerstkransjes

