ONS VIJF-GANGEN-KERSTMENU
Cocktail van Hollandse garnalen
met een romige cocktailsaus
of
Combinatie van gerookte eendenborst
& wildpaté met vijgenchutney
of
Klassieke steak tartaar
Soepje van Zeeuwse strandcrab & garnalen
of
Soepje van Gentse grove mosterd
Warme brie in ﬁlo met een slaatje, walnoot & agavesiroop
of
Gebakken bloedworst met
gekarameliseerde appeltjes en balsamico
of
Scampi met knoﬂook-pernodsaus,
toast & tuinkers
Tournedos van ossenhaas
met een jus van truﬀel en winters garnituur
of
Hertenbiefstuk met een
winterse jus en groenten van het seizoen
of
Vis ’en papillotte’
een pakketje met diverse soorten vis uit de oven,
geserveerd met groenten en een saus van witte wijn
Tarte tartin van appel
geserveerd met vanille ijs en crème fraîche
of
Moelleux van chocolade met een coulis van rood fruit,
vanille ijs en verse slagroom
of
Kaasbordje met vijf verschillende kazen,
appelstroop en huisgemaakt notenbrood

Wilt u iets anders tijdens de kerst
dan een uitgeserveerde lunch?
Geniet dan op beide dagen
tussen 12.00 en 16.30 uur van onze
uitgebreide high wine, high tea of high beer.
U kunt dan op een informele manier genieten
van lekkere dranken met bijpassende hapjes.

Meer informatie hierover?
Kijk op onze website of informeer per mail of
telefoon naar de inhoud hiervan.

Eet u vegetarisch, veganistisch of
heeft u andere wensen of een speciaal dieet?
Laat het ons weten en we passen
uw menu erop aan.

Op zoek naar een unieke locatie voor uw
(zakelijke) kerst- of nieuwjaarsborrel, lunch of diner?
Informeer vrijblijvend naar de vele mogelijkheden
bij De Graanbeurs.
Zit u met uw gezelschap liever privé?
Onze vernieuwde Graanzolder is een
sfeervolle ruimte met volop mogelijkheden
voor u en uw gezelschap.

Meer weten?
We maken graag een oﬀerte op maat voor u!

€ 52,50 per persoon
Uiteraard zijn kinderen ook welkom tijdens kerst!
We serveren een 4 gangen kindermenu à € 19,50

GRAAG TOT ZIENS!
Martijn & Karlijn en team De Graanbeurs

We serveren ons kerstmenu op
maandag 24 december vanaf 17.00 uur
1e en 2e kerstdag 2019, voor zowel lunch als diner.

Lunch beide dagen vanaf 12.00 uur
Diner beide dagen vanaf 18.00 uur

Tijdens de lunch serveren we
ons kerstmenu ook in 3 of 4 gangen

Reserveren of meer informatie?
Nieuwstraat 3 | 4531 CV Terneuzen | +31 115 613052
welkom@degraanbeurs.com | degraanbeurs.com
xx @graanbeurs2012 | xx /graanbeurs
/grand_cafe_de_graanbeurs

