ALKMAARSE POORT
Kerstfeest op dinsdag 25 december & woensdag 26 december 2018
KERST
KERSTBRUNCH
1e & 2e Kerstdag
dinsdag 25 & woensdag 26 december
van 11.00 uur tot 14.00 uur

Kerstdiner Live Cooking
1e & 2e Kerstdag
dinsdag 25 & woensdag 26 december
v.a. 18.00 uur

Ontvangst:

glaasje Prosecco

Vers uit de ketel

Krachtige kalfsbouillon met verse tuinkruiden

Bakkers lekkernij

Tulband, Kerststol, Kerstkrans, boeren- en
desembrood, croissantjes en assorti van vers
afgebakken broodjes

Salade Parade

Salade van aardappel met seranoham, advocado,
gedroogde tomaat en balsamicosiroop, groene
salade met gegrilde kip, verse ananas, krokante
bacon. Vega-salade: mozzarella & pomodoritomaat en basilicumdressing.

Warme Weelde

Pasteitje met ragout van boerderijkip, Omelet
met gerookte zalm, Duchesse aardappel, Warme
beenham, Preiquiche

Visafslag

Spiegel bekleed met zalmmootjes, pepermakreel, beekforel, gerookte zalm met kappertjes,
gekookte mosselen, garnalensalade en gev.eitjes

Boerenplateau

Brie, Jong belegen Beemster- en oud Alkmaarse
kaas, noten en zuidvruchten. Beenham, rosbief,
paté, rauwe ham met meloen

Dessert

Omelet Siberienne

Plankje met vers afgebakken desem- en meergranenbrood en kruidenboter

V o o r g e r e c h t….. op E t a g è r e; geserveerd
P a r a d e van amuses:
Carpaccio van Hert met cranberry chutney.
Zalm, huisgerookt, op roggebrood.
Loempia van eend op zuurkoolsalade.
Mousse van geitenkaas, honing en walnoot.
Klein bospaddenstoelensoepje.

T u s s e n g e r e c h t; geserveerd
Buikuitrekkertje
Spoom van perensorbet met Prosecco

Hoofdgerechten
BUFFET LIVE COOKING LIVE COOKING BUFFET
Op de grill bereidt en aan het buffet afgesneden door de kok:
Runderbraadstuk, gelakt, met basilicum en port jus.
Gebraden hertenrollade
Puled wildzwijn
Gegrilde botervis met gambaspiesje

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

Prijs per pers. € 27,50 p.p. / Kinderen tot 11 jaar € 14,50
tot 3 jaar GRATIS

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

geserveerd met diverse winterse groenten,
aardappelgratin, Duchesse aardappeltjes
en blote billetjes in het gras

Limonade cocktail
Mini Tosti ham-kaas
Zoet broodbeleg: Jam & hagelslag
knakworstjes, poffertjes met stroop en suiker,
kip-nuggets, Frikandel & Kinderijsje

D e s s e r t; geserveerd
‘Zoetje Toe’ van:
Cointreaux macaron,
nougatijs en caramelbavaroise

KINDERBIOS & PRESENTJE
voor de allerklei
allerklein
kleinsten

Menuprijs per pers.
€ 39,50 p.p.

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESE
------------------------------------------------------------------RESER
RESERVERINGSFORMULIER-VERINGSFORMULIER------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KERST 2018

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

Kerstbrunch

1e

Kerstdag

2e Kerstdag

dinsdag

25 dec.

woensdag

26 dec.

□
□

Dhr. / Mw.

_________________________ Minder val. Ja/Nee

Adres

_________________________ Volwassenen _____

Postcode

_________________________ Kinderen < 11 jr____

Woonplaats _________________________ Kinderen < 2 jr._____
Kerstdiner

1e Kerstdag

dinsdag

25 dec.

2e kerstdag

woensdag

26 dec.

Ik wens geen post meer te ontvangen

□
□
□

Het aantal gereserveerde personen wordt doorberekend
Ingevuld en ondertekend opsturen naar:
Alkmaarse Poort Omval 72 1812 NB Alkmaar

Telnr.:

_________________________

Handtekening
Allergie? Meld het ons

□

_____________________________
Reserveren: Telefoon 072-5402839 of per mail
E-mail
info@alkmaarsepoort.nl
www.alkmaarsepoort.nl

