Op 1e & 2 e
Paasdag
21 & 22 april 2019
heten wij u
u van harte
welkom.

PAASBRUNCH
vanaf 12.00 uur tot 15.00 uur
Ontvangst:

Glaasje Prosecco

Vers uit de ketel:

N`glas kruidenbouillon met lente-ui
***

Bakkers lekkernij:

Paasdiner Live Cooking

Paas-stol, eierkoeken, vers afgebakken
grof zuurdesem- en landbroodbrood,
croissantjes en luxe kleine broodjes
***

Van de grill en aan buffet

Koude gerechten:

Voorgerechtencarrousel (geserveerd)
Etagère van:
Groene gemengde salade
Geitenkaas met gedroogde tomaat
Gevuld eitje met gerookte zalm
Lepel gemarineerde carpaccio
Puntje jonge prei quiche
`N klein kopje kalfsbouillon
grof boerenbruin, wit zuurdesembrood
en kruidenboter

Salade serranoham, verse asperges,
gedroogde tomaat en ruccola. Salade van
kriel met beenham, crème fraîche en
rauwkost. Groene salade met reepjes ger.
zalm en voorjaarsgroente.

Praal van de visafslag:

Beekforel en pepermakreel, tonijnsalade
en gevulde eitjes.

Hoofdgerecht LIVE COOKING BUFFET LIVE COOKING BUFFET
Op de grill bereide vleesgerechten met:

Warme gerechten:

***

***

Plank van het land:

***

Runderbraadstuk, rosé gegrild
Beenham
Gegrilde botervis
geserveerd met roergebakken seizoens
groenten, verse asperges, aardappels
duchesse en knoflookaardappels
Dessert (geserveerd): Ananas-sorbet, advocaat-bavaroise
en brownie.

Oud-Alkmaarse- en Beemsterkaas, Brie,
met gemengde noten en zuidvruchten.
Beenham, Paté, rosbief en voorjaarsrollade
Pasteitje met champignonragout
Omelet met asperges en groente
Quiche Lorraine met spekjes
Warme Beenham met aspergesaus
Aardappel Duchesse
***

Dessertbuffet:

Diverse soorten ijs, taarten
& vruchtenbavaroise.

Incl. onbeperkt koffie, thee, melk, Fristi, jus d` Orange en appelsap.
Prijs per persoon € 25,50

Prijs per persoon € 27,50

kinderen tot 11 jaar € 12,50
kinderen tot 2 jaar GRATIS

Paasbrunch Voor de kids

Voor de kinderen serveren wij een passend Paasmenu
Uiteraard kunt u ook een keuze maken
uit onze a la carte kaart.

‘Kinderbios’ & ‘Eierkoeken versieren’
Limonade cocktail
Kleine tosti ham kaas
Kleine knakworstjes, warme poffertjes
Kip nuggets, frikandel
XL hagelslag, divers zoet broodbeleg
Kinderijsje

---------------------------------------RESERVERINGSFORMULIER----------------------------------PASEN 2019

Bij persoonlijk inleveren van het ingevulde formulier voor Pasen ontvangt u gratis een kopje koffie
s.v.p. aankruisen wat van toepassing is.
Attentie: voor de hele kleintjes eigen kinderstoel meenemen

Paasbrunch 1e Paasdag zondag
2e Paasdag maandag

Paasdiner

21 apr.
22 apr.

□
□

□

Dhr. / Mw.

_________________________ Minder valide

Adres

_________________________ Volwassenen _____

Postcode

_________________________ Kinderen < 11 jr.____

1e Paasdag zondag

21 apr.

□

Woonplaats _________________________ Kinderen < 2 jr._____

2e Paasdag maandag

22 apr.

□

Telnr.:

□

Handtekening

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

of reserveren via:
Telefoon 072-5402839 of per mail
E-mail
info@alkmaarsepoort.nl
www.alkmaarsepoort.nl

