Op
zondag
12 mei 2019
heten wij u
u van harte
welkom.

MOEDERDAGBRUNCH
vanaf 12.00 uur tot 15.00 uur

Ontvangst met Glaasje Prosecco
Aspergesoep; geserveerd in glas
*

MOEDERDAGDINER
LIVE COOKING

Vers afgebakken croissantjes, pistolets,
zachte bolletjes & zuurdesem en landbrood
*

Plank v/h land: Hollandse kaas, rosbief,
beenham & paté
*

Plankje van bruin en wit zuurdesembrood
met room- en kruidenboter

Noorse Garnalen, gerookte makreel,
gevulde eitjes en tonijnsalade

Voorgerechtenparade E t a g è r e (geserveerd)
Canapé met tartaar van zalm
Klein kopje aspergesoep
gambaspiesje
Rundercarpaccio met curry-mayonaise
Puntje jonge prei quiche
Groene gemengde salade

Salade met serranoham en groene asperges,
Aardappel/kerriesalade met lente-ui,
Cesarsalade met gegilde kip & bacon

***

*

*

Pasteitje met paddenstoelenragout
*Warme Beenham met honingmosterdsaus
Groentequiche
Omelet van gerookte zalm
*

H o o f d g e r e c h t e n (geserveerd)
Rundersteak, aan de grill bereid, met rode wijnsaus
en geglaceerde sjalotjes
-of-

Zeebaarsfilet, op de huid gebakken,
met marmalade van tomaat
Garnituur: aardappelwedges uit de oven,
seizoen groenten en verse Hollandse Asperges
***

D e s s e r t (geserveerd)
‘Zoetje Toe’
Frambozen-sorbet, aardbeien-bavaroise en brownie
***

Prijs per persoon € 27,50

Reserveren: 072-5402839 of info@alkmaarsepoort.nl
Omval 72 1812 NB Alkmaar
www.alkmaarsepoort.nl

Dessertbuffet:
diverse soorten taart, bavaroise en ijs
koffie/thee, melk, Fristi,
jus d`orange en appelsap.
Prijs per persoon € 25,50
kinderen tot 11 jaar halve prijs
tot 2 jaar GRATIS
Moederdagbrunch Voor de Kids
‘Kinderbios’ & ‘Koekhartjes bakken’
Limonade cocktail, Kleine tosti ham/kaas
Kleine knakworstjes, poffertjes,
Kip nuggets, Frikandel, , XL hagelslag
Kinderijsje

---------------------------------------RESERVERINGSFORMULIER----------------------------------Bij inlevering van het ingevulde formulier ontvangt u gratis een kopje koffie
s.v.p. aankruisen wat van toepassing is
Naam .Dhr. / Mw...................................................................
Moederdagbrunch

 zondag

12 mei 2019

Moederdagdiner

 zondag

12 mei 2019

Adres...........…........................................ Volwassenen ..........….
Postcode......................…………………..Kinderen tot 11 jr. .......
Woonplaats........................…………… Kinderen tot 2 jr. .....…
Telefoonnummer …………………………
Minder valide Ja  Nee 

Handtekening
Attentie: voor de hele kleintjes eigen kinderstoel meenemen
Ingevuld en ondertekend sturen naar:
Alkmaarse Poort, Omval 72, 1812 NB Alkmaar

Telefonisch reserveren 072-5402839
Per mail info@alkmaarsepoort.nl
www.alkmaarsepoort.nl

