Alkmaarse Poort , restaurant & events
Omval 72 1812 NB Alkmaar
Pssst. Hebben jullie het grote geheim al gehoord
Op 2 december komen Sint en Piet in de Poort
Het is gezellig als jullie er ook zijn
dan wordt het samen met Sint en Piet een groot (smul)festijn

SINTERKLAASBRUNCH

Pietenbowl (alcoholvrij)
Tomatensoep met
met het
(geserveerd)
de alfabet
‘echte’
Sinterklaas & zijn Piet
Ovenvers luxe harde en zachte broodjes, Speculaas- en
zondag 2 dec. `18 van 12:00 uur tot 15:00 uur
Pepernotenbrood, croissants & banketletters
***Pietenbowl
(alcoholvrij)***
Pakjesboot op Zee met:
Zalm (gepocheerd
en gerookt,)
Pepermakreel, Beekforel,
eitjes
V eGarnalensalade
r s u i t d e ken
e t gevulde
el
`N glas kalfsbouillon
Boerenpiet z`n beste Vleesplank:
rauwe(geserveerd)
ham met meloen, Beenham,
**
Huisgebraden Rosbief, gerookte kalkoenfilet en paté
B a k k e r s L e k k e r n ij
Kaas etagère: Jong belegen Beemsterkaas en
Ovenvers luxe harde en zachte Broodjes, Speculaas- en
Oud Alkmaarse Kaas
met Walnoten
& Druiven
Pepernotenbrood,
Croissants
& Banketletters
Tomaat & Mozzarella met verse basilicum
V i en
s a krokante
f s l a g bacon
Caesar salade met gegrilde kip
Pakjesboot
met:
Zalm
(gepocheerd
gerookt)
Salade van Kriel in de schil, beenhamreepjes, en
rauwkost
Pepermakreel, Beekforel, Garnalensal. en gevulde eitjes
Schaal met verse fruitsalade
**
Champignon pasteitje
B o e r volgens
e n p i e recept
t z`n bv/d
e s Sint
te Plank
rauwe Ham met Meloen, Beenham,
Quiche Lorraine
Huisgebraden Rosbief, en Paté
Warme beenham in portjus
Kaas etagère: Jong belegen Beemsterkaas en
Duchesse aardappeltjes
Oud Alkmaarse
Kaas bavarois
met Walnoten
& Druiven met ijs
Dessert: diverse taarten,
mousses,
en hoorntjes
Tomaat
&
Mozzarella
met
verse
basilicum
Koffie, thee, melk, fristi, jus d’orange en appelsap
Caesar salade met gegrilde kip en krokante bacon
Prijs per persoon
€ 25,00. Kinderen
tot 11
jaar
14,50
Aardappelsalade
met ananas,
appel
en €
bosui,
rauwkost
Kinderen tot 2 jaar GRATIS
Schaal met verse fruitsalade
**

PIETENDINER
25-11 t/m 5-12-18 / v.a. 18:00 uur
V o o r g e r e c h t e n op etagère
Rundercarpaccio
terrine van gerookte zalm
ger. forelfilet, taartje van
mozzarella en pomodoritaart
klein tomatensoepje
***

Hoofdgerechten
Pakje van Nijlbaars & Zeewolf,
in bladerdeeg
-ofVarkenshaasmedaillons, gegrild
***

Nagerecht
‘Wie zoet is krijgt lekkers’
Taai-taaibavaroise, speculaasparfait en
chocoladetaart
Menuprijs per pers. € 27,50

PIETENLUNCH
25 nov. `18 / v.a. 12:00 tot 14:oo uur
Ontvangst: warm kopje chocomel
en slagroom
per tafel uw eigen etagère met:
chocoladebrownie, mini-muffin roomsoesje,
mini sandwich van tomaat/mozzarella &
gerookte zalm, banketletter, chocolade.
Tomatensoepje. Pizza-tosti met ham en kaas
banketstaaf gevuld met gegrild gehakt
aardappel- en rauwkostsalade

Warme Weelde
Champignon pasteitje volgens recept v/d Sint
Preiquiche / Warme beenham in roomsaus
Duchesse aardappeltjes
**

Dessert
Pieten-taarten, mousses, bavarois en ijs
incl. Koffie, thee, melk, fristi, jus d’orange en appelsap
**

Speciaal Kinderbuffet

***

Met een surprise voor de allerkleinsten v/d ‘echte‘ Sinterklaas!
Lekker zelf pepernoten bakken en er is`n kinderbios!
Prijs per persoon € 25,00 Kinderen tot 11 jaar € 15,00
Kinderen tot 3 jaar GRATIS

Incl. koffie, thee, melk, fristi,
jus d’orange en appelsap
Prijs p.p. € 16,50 Kinderen tot 11 jr. € 9,50
Kinderen tot 3 jr. GRATIS

Sinterklaasbrunch: Natuurlijk is de Sint niet vergeten om een surprise mee te nemen voor de kleintjes.
Tijdens de brunch & Pietenlunch kunnen de kinderen zelf pepernoten bakken en naar de kinderbios gaan.

-----------------------------------------------------------------------RESE
-----------------------------RESER
RESERVERINGSFORMULIER
VERINGSFORMULIERLIER-----------------------------------------------------------------------------Bij persoonlijk inleveren van het ingevulde formulier voor 2 december 2018 ontvangt u gratis een kopje koffie
Naam .Dhr. □/ Mw.□.................................................................

s.v.p. aankruisen wat van toepassing is
2 december

`18

Adres...........…........................................ Volwassenen .............

Pietenlunch

□ zondag
□ zondag

25 november

`18

Postcode......................…………………..Kinderen tot 11 jr. .....
Woonplaats........................…………… Kinderen tot 3 jr. ......

Pietendiner

□

Datum: ___________

Sinterklaasbrunch

Telefoonnummer …………………………
Mindervalide Ja □ Nee □

Allergie? Meld het ons□

Handtekening

Attentie: voor de hele kleintjes eigen kinderstoel meenemen
Het aantal gereserveerde personen wordt doorberekend
Ingevuld en ondertekend sturen naar:

Telefonisch reserveren 072-5402839
of per mail naar info@alkmaarsepoort.nl
Alkmaarse Poort Omval 72 1812 NB Alkmaar

