KERSTMENU
6 gangen: €69,50

Amuse
***
Steak tartaar op klassieke wijze
of
Torentje van gerookte zalm en Hollandse garnalen
of
Caprese; mozzarella, tomaat en basilicum
***
Gebakken ganzenlever, stroop, brioche en appel
of
Soep van Zeeuwse strandcrab en garnalen,
gamba, toast, rouille
of
Toast gebakken paddenstoelen, truffelmayonaise
***
Spoom van citroen sorbet en MVSA Cava
***
Tournedos van ossenhaas
paddestoelen, winters garnituur
of
Konijn op grootmoeders wijze
winters garnituur
of
Vega(n) 'Coq au vin'
winters garnituur
of
Gegrilde zalm
saus van witte wijn en Hollandse garnalen
***
Plateau de fromage, notenbrood, garnituur
of
Tarte tatin van appel
crème fraîche, gezouten karamel
of
Feestelijk dessert van chocolade en ijs

KERST

KINDER
KERSTMENU
Kinder amuse
***
Carpaccio van ossenhaas
of
Gerookte zalm
***
Tomatensoep

Ons kerstmenu serveren we op:

of

Kerstavond, 24 december: diner
Aankomst tussen 18.00 – 19.00 uur.

Kaaskroketje

1e kerstdag, 25 december: lunch en diner
Aankomst lunch tussen 11.30 – 13.00 uur.
Aankomst diner tussen 18.00 – 19.00 uur.

Kinder spoom

Kerstavond en 1e kerst serveren we enkel het
volledige menu.
Tijdens de lunch op 1e kerstdag kan het menu
vanaf 3 gangen geserveerd worden.

***
***
Gegrilde zalm, friet en appelmoes
of
Stoverij, friet en appelmoes
of
Gemengde snacks, friet en appelmoes
***
Tarte tatin van appel

Reserveringen voor ons kerstmenu graag per
telefoon 0115-613052 of via de mail:
welkom@degraanbeurs.com
Graag ontvangen we de keuzes voor het

met vanille ijs en slagroom
of
Feestelijk dessert van chocolade en ijs

kerstmenu uiterlijk op zondag 18 december
2022. We bevestigen alle reserveringen per mail.

T Z I E N S T I J D E N S D E K E R S T D AG E N
G R A AG T O
We hebben er zin in!

Gastvrije groet,
Martijn & Karlijn en team Graanbeurs

Ons kindermenu serveren we aan kinderen tot 12 jaar.
Prijs voor een volledig kindermenu à 6 gangen: € 29,50
Uiteraard serveren we in overleg ook minder gangen.

