Kerstdiner in
de Mangerie

Al plannen
voor Kerst?

Wilt u zich met kerst eens een keer lekker
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Kies dan voor het kerstdiner in onze sfeervolle
het buffet lopen, maar iedere gang
Mangerie! Wentel u in kerstsfeer, geniet van
aan tafelbediening
geserveerd
krijgen? keukenonze persoonlijke
en vaardige
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brigade en
geef
u over
verwennerij!

Kerstbrunch

Koud/Warm Grillbuffet

Kinderspeelruimte

Wij serveren onder andere:
Een feestelijk welkomstdrankje,
twee soorten soep, diverse warme
en koude vlees- en visgerechten,
diverse ambachtelijke broodsoorten
en keuze uit verschillende belegsoorten, zowel zoet als hartig! Als
afsluiter een heerlijk dessertbuffet.
Bij de brunch zijn koffie, thee, melk,
karnemelk en verse jus d’orange
inbegrepen.
1e en 2e Kerstdag 11.00-14.00 uur

Wij serveren onder andere:
Een feestelijk welkomstdrankje,
met daarna een uitgebreid voorgerechtenbuffet gevolgd door
warme vlees- & visgerechten.
Er wordt voor u door de kok live
gegrild! Uiteraard zijn er ook
diverse groente- en aardappelgerechten en er is een buffet
speciaal voor kinderen. We sluiten
af met een spetterend
dessertbuffet!

Tijdens de Brunch en het Koud/Warm
Grillbuffet is er speciaal voor de
kinderen een speelkamer met
begeleiding ingericht. Hier kunnen de
kinderen naar hartelust aan de
gang met diverse oud-Hollandse
spelletjes. Natuurlijk kan er worden
gekleurd en geknutseld. Tevens wordt
er, op een groot scherm, een leuke
film vertoond. Voor kinderen t/m
12 jaar hanteren wij een tarief van
€ 2,50 / € 3,00 per levensjaar.

Kerst-brunch
1e kerstdag

34,

50

p.p.

Kerst-brunch
2e kerstdag

32,

50

p.p.
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1e en 2e Kerstdag
17.30 - 21.00 uur

1e en 2e kerstdag
Vanaf 18:30 uur

Per persoon

39,50

De Kerstman komt de feestvreugde
nog eens extra verhogen!

onze sfeervolle Mangerie! Wentel u
Amuse
in kerstsfeer,
geniet van onze
***
persoonlijke bediening
en vaardige
Voorgerecht
keukenbrigade
en
geef
u over
Wildpaté met gelei van rode
port aan
pure
verwennerij!
en toast
van krentenbrood
of

Salade van gemarineerde zalm,
biet en dillecream

***
Tussengerecht
Wildbouillon met truffelroom

***
Hoofdgerecht
Hertenbiefstuk met wildjus en
bospaddestoelen
Gebakken kabeljauw, Hollandse garnalen
en hollandaise saus

***
Nagerecht
Proeverij van notenparfait, chocolademousse
en loempia van bosvruchten

Prijs per persoon € 52,50
ook 3 gangen mogelijk
voor € 47,50. (Vraag ook
naar ons vegetarische menu).

Per persoon

52,50

Lunch | Brunch
HighTea | HighWine | HighBeer
3-gangen actiemenu | BBQ

WA A R D E B O N
Reserveer een tafel met aankomst voor 17.30 uur
en ontvang tegen inlevering van deze ingevulde
waardebon elke 3e persoon gratis!
3en
gang nu
me
actie
50

,
¤ 22

Uitsluitend op reservering ovv waardebon!
Niet op feestdagen en in combinatie met andere acties
en maximaal 3 personen per gezelschap gratis.

All in Buffetarrangement à ¤ 35,- Uw eigen zaal
- Een glas Glühwein of een feestelijk welkomstdrankje

E-mail:

- Buffet van de Chef of BBQ arrangement of Winter BBQ
- Onbeperkt consumpties naar keuze, Hollands assortiment
- Verblijfsduur 3 uur
- Prijs vanaf 20 personen
Bekijk de inhoud van de buffetten op www.houtrust.com

