Alkmaarse Poort , restaurant & events
Omval 72 1812 NB Alkmaar
Pssst. Hebben jullie het grote geheim al gehoord
Op zondag 28 november is er weer een Sinterklaasbrunch.
Het is gezellig als jullie er ook zijn.
Dan wordt het een heerlijk smulfestijn.

SINTERKLAASBRUNCH
zondag 28 nov. 2021 van 12:00 uur tot 15:00 uur
ontvangst met``n Pietenbowl (alcoholvrij)

Vers

uit de ketel

`N glas kalfsbouillon (geserveerd)
**

B a k k e r s L e k k e r n ij
Ovenvers luxe harde en zachte Broodjes, Speculaas- en
Pepernotenbrood, Boerenlandbrood, Croissants & Banketletters

Visafslag
Pakjesboot met: Zalm (gepocheerd en gerookt)
Pepermakreel, Beekforel, Garnalensal. en gevulde eitjes
**

B o e r e n p i e t z`n b e s t e

Plank

Spaanse Ham met Meloen, Beenham,
Huisgebraden Rosbief, Fricandeau
Kaas etagère: Jong belegen Beemsterkaas en
Oud Alkmaarse Kaas met Walnoten & Druiven
Fetasalade met tomaat, ui en rode boontjes
Kipsalade, van gegrilde kip, met raukoststrooigoed
Aardappelsalade met ananas, appel en bosui, rauwkost
Schaal met verse fruitsalade
**

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

Dessert
IJstaarten, bavarois en brownie
incl. Koffie, thee, fristi, jus d’orange en appelsap
**

Speciaal

Kinderbuffet

Met een surprise voor de allerkleinsten!
Lekker zelf pepernoten bakken en er is`n kinderbios!

Prijs per persoon € 27,50 Kinderen tot 11 jaar € 15,00
Kinderen tot 3 jaar GRATIS

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

------------------------------------RESERVERINGSFORMULIER---------------------------------Bij persoonlijk inleveren van het ingevulde formulier voor 28 november 2021 ontvangt u gratis een kopje koffie
s.v.p. aankruisen wat van toepassing is

Naam .Dhr.

□/ Mw.□................................................................

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

□ zondag

28 november 2021

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

