
ALKMAARSE POORT 
zondag 1e Kerstdag & maandag 2e Kerstdag 2022 
 

K E R S T F E E S T 

  
 

 

 

KERSTBRUNCH 
zondag 1e Kerstdag & maandag 2e Kerstdag 2022 

12:00 uur tot 15:00 uur 
 

Ontvangst: van 12:00 uur tot 12:30 uur 

Bij aanvang: Glaasje Prosecco 
 

Vers uit de ketel Krachtige ossenstaartbouillon 
 

Bakkers lekkernij Tulband, Kerststol, boerenland- en  chocoladebroodjes & croissantjes 
 

Salade Parade Aardappelsalade met kappertjes en augurk 

Kipsalade, gegrild, op little gem salade, en rauwkost 

Pastasalade met tonijn, pesto en zongedroogde tomaatjes 

Vega: Fetakaas-salade met yoghurtdressing 
 

Warme Weelde Pasteitje met ragout van wild 

Zalmfilet met tuinkruidensaus, aardappelkroketjes 

Beenham warme & groentequiche 
 

Visafslag Salade ‘Fruit de Mer’ van beekforel, gerookte zalm, haring 

en gevulde eitjes 
 

Boerenplateau Wrap van carpaccio; Jong belegen Goudse- en oud Alkmaarse kaas, 

Schwarzwalder schinken, rosbief en kalfsfricandeau, 

noten en zuidvruchten 
 

Dessert  IJstaarten, slagroomsoesjes, chocolademousse en vers fruit met slagroom 
 

Incl. onbeperkt koffie, thee, Fristi, jus d ‘Orange en appelsap 
 

Prijs per pers. € 32,50 p.p. / Kinderen tot 11 jaar € 15,50 

Kinderen tot 5 jaar € 5,00 

K e r s t b r u n c h  voor  de  Kids 

Limonade cocktail 

mini-hamburger, flammkuchen met appel & kaneel 

zoet broodbeleg: jam & hagelslag 

knakworstjes, poffertjes met stroop en suiker, 

kip-nuggets, frikandel & Kinderijsje 
KINDERBIOS & PRESENTJE voor de allerkleinsten 

Natuurlijk kunnen de kids ook smikkelen van de grote-mensen-brunch 

KERST 2022 Bij inlevering vóór de kerst van het formulier ontvangt u gratis een kopje koffie 

s.v.p. aankruisen wat van toepassing is  Attentie: voor de hele kleintjes eigen kinderstoel meenemen 

        Dhr. / Mw. _________________________ Minder val. ______ 

Kerstbrunch 1e Kerstdag zondag  25 dec. □ Adres  _________________________ Volwassenen ____ 

  2e Kerstdag  maandag 26 dec. □ Postcode _________________________ Kinderen < 11 jr___ 

        Woonplaats _________________________ Kinderen < 2 r.____ 

Handtekening       

Telnr.:  _________________________ 

____________________________________________________________  

        Allergie? Meld het ons □ 
 

Het aantal gereserveerde personen wordt doorberekend  

Ingevuld opsturen naar:  Restaurant Alkmaarse Poort Reserveren: Telefoon 072-5402839 

    Omval 72     E-mail  info@alkmaarsepoort.nl 

1812 NB  ALKMAAR      www.alkmaarsepoort.nl 


