MERRY
CHRISTMAS

Reserveren?
Bel 010-4345477
info@deltahotel.nl

Kerstbuffet
GENIET VAN EEN HEERLIJK FEESTELIJK
BUFFET!
BRUNCH

44,50 pp / kinderen (4-12j) 17,50 pp

Soep met keuze uit meerdere broodsoorten en diverse
smeersels.
Plateaus met verschillende kaas-, vlees- en vissoorten.
Verschillende salades en koude gerechten, aangevuld
met een rijkelijk gevuld warm buffet.
DESSERTBUFFET

Allerlei zoete lekkernijen, taarten en ijssoorten.

DINERBUFFET

54,50 pp / kinderen (4-12j) 21,50 pp

Een samenstelling van verschillende vlees-, vis en
vegetarische voorgerechten, aangevuld met diverse
salades en meerdere warme hoofdgerechten.
Af te sluiten met een uitgebreid dessertbuffet
bestaande uit diverse ijstaarten, zoetigheden en
lekkernijen.
Alle arrangementen zijn exclusief dranken.

Kerstdiner
MENU 4 GANGEN
MENU 5 GANGEN

56 pp
63 pp

VOORGERECHT
Gerookte runderlende
Parmezaan kletskop | avocado-fetacrème | oreganodressing |
hazelnotencrumble | rucola
of

Gravad Lax
Dille | mosterd | zeezout | citroen | toast | mesclun

SOEP

Consommé
Runderbouillon | groene kruiden | croutons
of

Geroosterde pompoensoep
Paprika | knoflook | krokante knolselderij | crème fraîche

TUSSEN

(5-gangen supplement)

Scroppino
Prosecco | wodka | limoen | citroensorbertijs

HOOFDGERECHT
Hertenbiefstuk
Pastinaakcrème | geroosterde oerpeen | gekonfijte sjalot | jus van
bockbier | violetchips
of

Zeebaarsfilet
Zoetzure venkel | gepofte cherrytomaat | romige kreeftensaus |
tomatenrisotto

DESSERT
Peren-amandeltaart
Vanille-bourbonijs | amandelspijs | abrikozenjam | conference peer

Kerstdiner Vegetarisch
MENU 4 GANGEN
MENU 5 GANGEN

48 pp
55 pp

VOORGERECHT
Bietencarpaccio
Rode biet | aceto balsamico | hazelnoten | feta | rucola

SOEP
Geroosterde pompoensoep
Paprika | knoflook | krokante knolselderij | crème fraîche

TUSSEN
Scroppino

(5-gangen supplement)

Prosecco | wodka | limoen | citroensorbertijs

HOOFDGERECHT
Champignon bourguignon
King boleet | paprika | pinot noir | tomaat

DESSERT
Peren-amandeltaart
Vanille-bourbonijs | amandelspijs | abrikozenjam | conference peer

Kerstdiner kinderen
MENU 3 GANGEN
MENU 4 GANGEN
MENU 5 GANGEN

26 pp
31 pp
36 pp

VOORGERECHT
Ham met meloen
Ardennerham | galiameloen | tuinkers | kruidendressing

SOEP
Tomatensoep
Gehaktballetjes | crème fraîche | tuinkruiden

TUSSEN
(5-gangen supplement)
Aardbeienspoom
Kinderchampagne | aardbeiensorbetijs | aardbeiensaus

HOOFDGERECHT
Maiskipfilet
Jus | doperwtjes | worteltjes | appelmoes | friet
of

Fish and chips
Doperwtjes | worteltjes | appelmoes | friet

DESSERT
Slagroomsoesjes
Vanille-ijs | chocoladesaus | vers fruit

MERRY
CHRISTMAS

Uiteraard is de kerstman aanwezig
en verzorgen wij overdag
entertainment
voor de kinderen!

www.deltahotel.nl

