Oudejaarsavond 31 december
Bestellingen voor oudejaarsavond kunnen bezorgt of afgehaald worden
op 31 december tussen 12.00 – 15.00 uur.
Bij alle oudejaarsbestellingen krijgt u een vuurwerkfontijn cadeau.
Fles cava om te proosten op het nieuwe jaar

€ 12,50

Oudejaarsavond menukaart
Tramhalte All-in Box voor 2 personen (Normaal € 106,50)
€ 95,00
Soepje naar keuze:
Kerriesoep, bospaddenstoelensoep, runderbouillon, kreeftensoep*
Huisgemaakt speltbrood met 3 verschillende dipjes:
Aioli, truffelmayonaise, zongedroogde tomaat/olijven tapenade
Borrelplateau (Vlees / vis / koud / warm)
Dessert plateau
Fles huiswijn: wit, rood of rosé
Ook los te bestellen (Onderstaande prijzen zijn voor 2 personen, m.u.v. kinderbox):
Verrassingsmenu:
- 3 Gangen (voorgerecht-hoofdgerecht-dessert)
- 4 Gangen (voorgerecht-soep-hoofdgerecht-dessert)

€ 27,50
€ 31,50

Borrelplateau (Vlees / vis / koud / warm)
Dessertplateau
Kinderbox (tot 12 jaar)
Soep (per ½ L.) Kerriesoep, bospaddenstoelensoep, runderbouillon,
kreeftensoep*
Huisgemaakt speltbrood met 3 verschillende dipjes:
Aioli, truffelmayonaise, zongedroogde tomaat/olijven tapenade

€ 45,00
€ 25,00
€ 9,50
€ 7,50

*Meerprijs kreeftensoep

€ 2,00

Wijnen per fles (Zie laatste blz.)

€ 5,50

Vanaf € 9,50

Borrelplateau oudejaarsavond
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
*
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
*
Kreeftenrisotto met gebakken kabeljauw (Let op: Warm item)
*
Truffelcouscous met zacht gegaarde kalfssukade (Let op : warm item)

Dessertplateau Oudejaarsavond
Macaron van Frangelico en hazelnoot
*
Stoofpeer | Witte chocolade/kaneelmousse
*
Yoghurt bavarois
*
Cheesecake | Sinaasappel
*
Mousse van monchou | Bastogne | Kersen
*
Tiramisu
*
Appelplaatcake

Kinderplateau
Fruitspiesje
*
Kipcocktail
*
Carpaccio met truffelmayonaise
*
2 Lolly’s
*
Cheesecake van limoen en sinaasappel
*
Gehaktballetje (Let op: Warm item)
*
Poffertjes met poedersuiker (Let op: Warm item)
*
Piccolini (Let op: Warm item)
*
Kerstkransjes

