KERSTMENU’S
&
BRUNCH
TO-GO

KERSTBOXEN TO-GO

Speciaal voor de Kerstdagen hebben wij een aantal kerstmenu -boxen voor u samengesteld. Met
slechts een paar handelingen met behulp van een ingesloten instructiekaart, zet u een feestelijk
4-gangendiner op tafel. Liever een feestelijke Kerstbrunch? bestel dan onze Kerstbrunch-box. U kunt
de boxen tot woensdag 22 december, 20.00 uur bestellen. U kunt vervolgens de boxen afhalen op
24 december tussen 11.00 -18.00 uur. Per 2 menu’s ontvangt u een gratis fles wijn,
wit of rood naar keuze.

KERSTMENU
Gemarineerde zalm
Aardappelsalade | gepofte biet | crème van gele biet | mango gel | kruidensla
Of
Rose gebraden kalfsmuis
Relish van biet | parmezaanse kaas | pastinaakcrème | stokzwammen | limoen gel |
kruidensla
Of
Coeur de boeuf tomaat met burrata (V)
Rode en gele biet | crème van burrata | taggiasche olijf | basilicum olie |
kardemon crème | shiitake

Gele wortelsoep (V)
Wortel | kokos | oesterblad

Hertenrugfilet
Rosevalaardappel | pompoen | stokzwammen | witlof | krokantje van pata negra |
truffeljus
Of
Duo van dorade en gamba
Aardappel rösti | bospeen | prei | beurre blanc
Of
Gepofte knolselderij (V)
Pastinaak| biet | shiitake | schorseneren | mini peen | rucola vinaigrette

Chocolade marquise
Amarena kersen | hazelnoot mousse | spongecake | kletskop

42,50
EURO
P.P.

KERSTBRUNCH (2 PERS.)
| Voorgerechten |
Gerookte zalm en forel met kappertjes en mosterd dille saus
Hertenham en wildpaté met mangochutney
Kalfsmuis met sherrymayonaise en kruidensla
Waldorfsalade met mandarijntjes en walnoten
Pastasalade met tonijn met tomaten dressing
Gebonden knolselderijsoep
| Brood |
Wit en bruin breekbrood
Croissants
Kerststol
| Beleg |
Ham, kaas, gerookte kipfilet, vruchten jam
Roomboter
Hardgekookt ei
| Hoofdgerecht |
Konijn op limburgse wijze
Gekaramelliseerde witlof
Aardappelgratin
Stoofpeertje
| Dessert |
American pancakes met vruchtencompote
Vers fruitsalade
| Drank |
Verse jus d’Orange
Fles bubbels
Prijs voor 1 persoon is 31,25 Euro
excl. fles bubbels

62,50
EURO
2 PERS.

KERSTBRUNCH KIND
KERSTBRUNCH KIND
| VOORGERECHT |
Tomaten soep

| HOOFDGERECHT |
Pasta Bolognese

| BROOD |
Wit en bruin breekbrood
Croissant
Mini worstenbroodje
kerststol

| DESSERT |
pannenkoekentaartje met Nutella
Vers fruit
Mini muffins

| BELEG |
Hagelslag
Vruchten jam
Nutella
Roomboter
Hard gekookt ei

| DRANK |
Verse jus d’Orange

18,50
EURO

Wij wensen u hele fijne feestdagen & een
voorspoedig 2022!
Directie en medewerkers
Van der Valk Hotel Stein-Urmond

U KUNT DIRECT TELEFONISCH BESTELLEN VIA 046-4269030

