KERSTDINER
KINDEREN 2021

KERSTDINER
VEGETARISCH 2021

KERSTBRUNCH

3 gangen € 26,00
4 gangen € 31,00
Exclusief drankjes

4 gangen € 47,50 per persoon
5 gangen € 54,50 per persoon
Exclusief drankjes

Kinderen van 4 tot 12 jaar: € 15,00
Kinderen tot 4 jaar: gratis

Ham & Meloen
Ardennerham, galiameloen, tuinkers,
kruidendressing

Bietencarpaccio
Rode biet, aceto balsamico, hazelnoten,
feta, rucola

Brood	Molenaarsbrood wit & bruin, baguettes, tafelbroodjes, breekbrood, zoete
broodjes
Kruidenboter, roomboter, tapenade

Tomatensoep
Gehaktballetjes, crème fraiche,
tuinkruiden

Geroosterde pompoensoep
Paprika, knoflook, krokante knolselderij,
crème fraiche

Beleg

Rosbief, grillham, mortadella, Serranoham, jonge kaas, oude kaas, brie

Vis

Fish and chips
Patat, doperwtjes, worteltjes,
appelmoes
of
Maiskipfilet
Patat, jus, doperwtjes, worteltjes,
appelmoes

Sgroppino
Prosecco, wodka, limoen, citroen sorbetijs

Gerookte zalm, gerookte makreel, gerookte forel, Noorse garnalen,
gravad lax

Slagroomsoesjes
Vanille-ijs, chocoladesaus, vers fruit

Champignon bourguignon
King boleet, paprika, pinot noir, tomaat
Pecan pie
Vanille-bourbonijs, karamel, gemarineerde
ananas

Maasboulevard 15
3133 AK Vlaardingen
t. 010 434 54 77
e. info@deltahotel.nl
w. www.deltahotel.nl

Soep

2021

€ 38,50 per persoon, exclusief drankjes

Velouté van bospaddenstoelen met tuinkruiden

Koud

 undercarpaccio met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, rucola en
R
pijnboompitjes
	Salade niçoise met tonijn, salade Caesar met maiskip, gegrilde bietensalade
met feta en aceto balsamico, pastasalade met pesto, mozzarella,
cherrytomaatjes & basilicum, rauwkostsalade, aardappelsalade met bacon,
knoflook & crème fraiche
Warm

Gebakken zalmfilet met dragon visjus
Gamba’s in look met peterselie & Spaanse peper
Warme beenham met honing-mosterdsaus
Kippendijen op de huid gebakken, gelakt met smokey bbq saus  
Diverse groene groenten
Aardappelkroketjes, stoofpeertjes, friet

Dessert

 en rijk gevuld dessertbuffet met  onder andere: diverse ijstaarten,
E
profiteroles, cheesecake, red velvet, meringe, apfelstrudel, bavarois,
longueurs, tiramisu, vers fruit & chocolade lekkernijen

KERSTBUFFET 2021

€ 42,50 per persoon, exclusief drankjes

KERSTDINER 2021

Kinderen van 4 tot 12 jaar: € 19,50
Kinderen tot 4 jaar: gratis

4 gangen € 47,50 per persoon, exclusief drankjes
5 gangen € 54,50 per persoon, exclusief drankjes

Soep		Velouté van bospaddenstoelen met tuinkruiden

Gravad lax
Dille, mosterd, zeezout, citroen, toast
of
Gerookte runderlende						
Parmezaan kletskop, avocadocrème, basilicumdressing, hazelnoot

Brood		Molenaarsbrood, baguettes, tafelbroodjes, breekbrood
		Roomboter, tapenade, aioli
Kaas 		Taleggio, Brie de Meaux, Corsendonk abdijkaas, manchego met kweegelei
Vis		Gerookte zalm, gerookte makreel, gerookte forel, Noorse garnalen,
gepocheerde zalm
Vlees

 undercarpaccio met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas, rucola en
R
pijnboompitjes, Serranoham, truffelsalami, mortadella,
chorizo Pamploma, Cecina de Léon

Salade		Salade niçoise met tonijn, salade Caesar met maiskip, gegrilde bietensalade met feta en aceto balsamico, pastasalade met pesto, mozzarella,
cherrytomaatjes & basilicum, rauwkostsalade, aardappelsalade met
bacon, knoflook & crème fraiche
Warm
Gebakken zalmfilet met dragon visjus
		Gamba’s in look met peterselie & Spaanse peper
		Black Angus kogelbiefstuk met jus van gerookte paprika
		Hertengoulash met wortel, rozemarijn, selderij & pinot noir
		Warme beenham met honing-mosterdsaus
Kippendijen op de huid gebakken, gelakt met smokey bbq saus
		Diverse groene groenten
		Aardappelkroketjes, stoofpeertjes, rode kool, basmatirijst
Dessert

 en rijk gevuld dessertbuffet met  onder andere: diverse ijstaarten,
E
profiteroles, cheesecake, red velvet, meringe, apfelstrudel, bavarois,
longueurs, tiramisu, vers fruit & chocolade lekkernijen

Consommé
Runderbouillon, kervel, croutons, cherrytomaat
of
Geroosterde pompoensoep
Paprika, knoflook, krokante knolselderij, crème fraiche
Sgroppino
Prosecco, wodka, limoen, citroen sorbetijs
Zeebaarsfilet
Venkel, cherrytomaat, dragon-visjus, zoete aardappelcrème, affilla cress
of
Hertenbiefstuk
Pastinaak, oerpeen, zilverui, jus van bockbier, violetchips
Pecan pie
Vanille-bourbonijs, karamel, gemarineerde ananas

MERRY
CHRISTMAS
AND HAPPY NEW YEAR

