Gewaardeerde gast,
De dagen worden korter zo aan het einde van het jaar…
De feestmaand komt eraan en daarom hebben wij ons kerstmenu weer voor u klaar…

Kerstavond

Op

Kerstavond ontvangen we u graag om 18.00 uur waarna een 6 gangen Kerstdiner geserveerd
zal worden. Het 6 gangen kerstdiner inclusief aperitief komt op € 67,50 p.p.

1e Kerstdag

Op

1e Kerstmiddag ontvangen we u graag om 12.30 uur waarna een 4 gangen Kerstlunch geserveerd wordt.
Dit menu bestaat uit de met * gemerkte gerechten. De kerstlunch inclusief aperitief komt op € 52,50 p.p.

Op

1e Kerstavond ontvangen we u graag om 19.00 uur waarna een 6 gangen Kerstdiner geserveerd
zal worden. Het 6 gangen kerstdiner inclusief aperitief komt op € 67,50 p.p.

2e Kerstdag

Op

2e Kerstmiddag ontvangen we u graag om 12.30 uur waarna een 4 gangen Kerstlunch geserveerd wordt.
Dit menu bestaat uit de met * gemerkte gerechten. De kerstlunch inclusief aperitief komt op € 52,50 p.p.

Op

2e Kerstavond ontvangen we u graag om 18.00 uur waarna een 6 gangen Kerstdinergeserveerd
zal worden. Het 6 gangen kerstdiner inclusief aperitief komt op € 67,50 p.p.

Indien u ons tijdig op de hoogte brengt, kunnen wij afwijken van het beschreven menu.
Voor de kleine gasten wordt in overleg een kinderkerstmenu verzorgd.

Kerst @ Home

Daarnaast kunt u Kerst @ Home bestellen, welke u op 24 december (Kerstavond) af kan halen tussen 12.00 en 15.00 uur.
U kunt uw bestelling t/m zondag 19 december invoeren op onze website: www.tramhalte.nl/kerstathome.
Zie pagina 3 t/m 5 voor ons Kerst @ Home aanbod!
We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben of wilt u graag reserveren?
Neem dan contact met ons op via 0497-512443 of kijk op www.tramhalte.nl.
Wij willen u alvast hele ﬁjne feestdagen toewensen en we bedanken u voor het vertrouwen het afgelopen jaar.
Graag begroeten wij u in 2022 weer.
Met vriendelijke groet,
Ilse, Rob en medewerkers

Kerstmenu 2021
Sprankelend welkomstaperitief met feestelijke amuses

*Tartaar van gemarineerde en gerookte zalm, verschillende bereidingen van rode biet,
gerookte paling en zachte crème van geitenkaas

*Schuimig soepje van kerrie met garnituur van appel, beenham en groene kruiden

Zacht gegaarde scholﬁlet met wilde gamba, gestoofde spinazie,
crème van knolselderij en chorizo, risotto van zongedroogde tomaat,
beurre blanc van tomaat en basilicum olie

Verfrissende spoom vanille, Limoncello en citroen

*Rosé gebraden ossenhaas met gebakken ganzenlever,
quiche van aardappel, Parmezaanse kaas en kerrie met een saus van rode port

*Mousse van melkchocolade, ijs van yoghurt en walnoot,
hangop en cheesecake van limoen met gekarameliseerde walnoten

Kerst @ Home
Feestelijke exclusieve kerstslee voor 2 personen (vlees/vis/koud/warm)
zie pagina 4 voor toelichting

€ 59,00

Zoete kerstslee voor 2 personen
zie pagina 5 voor toelichting

€ 25,00

Soep (per ½ liter) kerriesoep of runderbouillon

€ 7,50

Soep (per ½ liter) kreeftensoep

€ 9,50

Huisgemaakt speltbrood met 3 verschillende dipjes:

€ 5,50

Aioli, truﬀelmayonaise en zongedroogde tomaat/olijven tapenade

Tramhalte All-in Box
Tramhalte All-in Box voor 2 personen (Normaal € 106,50)
•

€ 95,00

Soepje naar keuze:
Kerriesoep, runderbouillon of kreeftensoep*

•

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

•

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

•

Zoete kerstslee voor 2 personen

•

Fles huiswijn naar keuze:
Wit, rood of rosé

*Meerprijs kreeftensoep

€ 2,00

Kerst @ Home
Feestelijke exclusieve kerstslee voor 2 personen
Bestaande uit:
•

Mousse van forel met Hollandse garnaaltjes

•

Tataki van AA-sahimi tonijn met soja saus

•

Zalmtartaar 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 ham

•

Papadum met truﬀelmayonaise

•

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)

Kerst @ Home
Zoete kerstslee voor 2 personen
Bestaande uit:
•

Balletje van Bastogne, melkchocolade en tonkaboon

•

Kerststol

•

Melkchocolade mousse met walnoten

•

Karamel fudge

•

Cheesecake van limoen

•

Mousse van MonChou met Bastogne en kersen

•

Huisgemaakte tiramisu

•

Appel/kaneel plaatcake

•

Kerstkransjes

