Eemland 's

Kerst
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Wat kunt u verwachten:
Koude gerechten

› Stokbrood met diverse
soorten smeersels (V*)
› Rustiek licht/donker
brood (V*)
› Knoflookbroodjes uit de
oven (V*)
› Klassieke tomatensoep
met room en peterselie (V*)
› Saladebar met verschilende
sla soorten, tomaat, 		
komkommer, fetakaas,
olijven, zongedroogde
tomaatjes en geserveerd
met diverse soorten
dressing (V*)
› Rijkelijk opgemaakte
bourgondische vleessalade
› Rauwe ham met meloen
› Carpaccio van ossenhaas
met Parmezaanse kaas,
pijnboompitten, rucola en
kappertjes
› Vitello tonnato
› Spinazie salade met 		
geitenkaas
› Soja boontjes

Visgerechten
› Plakjes gerookte zalm
met zalmsalade
› Hollandse haring met
uitjes en zuur

V* vegetarische gerechten

› Rivierkreeftgarnaaltjes
met cocktailsaus en citroen
› Hollandse garnalen met
cocktailsaus en ijsbergsalade
› Gerookte forel en makreel
met wakame salade
› Roze garnalen met
cocktail saus

Warme gerechten
› stukjes gebakken zalm
geserveerd met zachte
dille-mosterdsaus
› Pittige gamba’s in
knoflookolie
› Kabeljauw uit de oven
gegratineerd met crème
fraîche oude kaas
› Malse kippendijen stukjes
met satésaus en knapperige
uitjes
› Stukjes buikspek afgelakt
met zoete saus
› Wildstoofpotje op oud
	Hollandse wijze met
puree en rode kool
› Gebraden rosbief met
rode wijn saus
› Gevulde portobello's
met truffelsaus (V*)
› Vegetarische groenten
lasagne (V*)

SPECIAAL VOOR KIDS

› Gebakken groente
ratatouille (V*)
› Mix van gegrilde pastinaak,
zoete aardappel en 		
spruitjes uit de oven (V*)
› Friet met mayonaise (V*)
› Aardappelkroketjes met
mayonaise (V*)
› Huisgemaakte aardappelgratin met oude kaas
en crème fraîche (V*)
› Vegatarische sate van
Jackfruit (V*)

Desserts
› 5 verschillende smaken
schepijs
› Vers fruit
› Slagroom
› Oma’s huisgemaakte
warme appeltaart
› Witte en melk chocolademousse mix
›	Glaasjes gevuld met 		
diverse soorten mousse
en panna cotta
› Zoete lekkernijen toren
met bonbons, brownie
en chocola
› Mini taartjes mix
› Slagroom soesjes
› Italiaanse Tiramisu
› Kaasplank met
notenbrood

Reserveer snel

› Poffertjes met poedersuiker
want
› Mix van mini frikadelletjes, 			
bitterballen en kipnuggets
› Pasta Bolognese
› Appelmoes

VOL=VOL

www.grandcafe-eemland.nl

Voor vragen of reserveringen
kunt u contact met ons
opnemen op het nummer
035-5315864 of mailen naar
info@grandcafe-eemland.nl
★★★★

★★★★

Kerst
Vier je bij Eemland

vrijdag 24 december

Kerstavond

A la carte
zaterdag 25 december

zondag 26 december

Buffet

Buffet

1e Kerstdag

2e Kerstdag

Ontvangst tussen 17.00-18.00

Ontvangst tussen 17.00-18.00

Glaasje bubbels
bij ontvangst

Glaasje bubbels
bij ontvangst
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VOOR MEER INFORMATIE EN RESERVERINGEN
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www.grandcafe-eemland.nl
035-531 58 64

