WILDTHOUT

Hotel & Restaurant

1e en 2e kerstdag
Kerst Amuses
Tonijn tataki met limoenblad, rettich, wakamé,
sesam, wasabi en komkommer
Kokos Masala soep met gekonfijte kip,
kwartel ei, kousenband en taugé
Wilde heilbot gerookt en gestoomd met
langoustine, veldsla, bloemkool, schuim van
mierikswortel en kreeftenkaramel
Drie bereidingen van wild zwijn, gebakken haas,
zacht gegaarde procureur en bitterbal van stoof
met pompoen, vijg, bleekselderij en cranberry-jus
Optie: Selectie van Nederlandse kazen
(meerprijs € 7,50)
Dessert van stoofpeer, amandel, steranijs en
parfait van champagne
Koffie met huisgemaakte Friandises

€ 62,50 pp

Merry Christmas
Tussen 18:00 en 18:30 ontvangen we u graag voor het aperitief
om u vervolgens vanaf 18:30 een heerlijke Culinaire avond
te bezorgen. We verwachten rond 23:00 de avond af te sluiten
met koffie en huisgemaakte friandises.
Graag ontvangen wij uw dieetwensen tijdig, zodat we een
alternatief kunnen voorbereiden! Op de avond zelf is het niet meer
mogelijk aanpassingen aan het menu te doen.
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WILDTHOUT

Hotel & Restaurant

1e en 2e kerstdag
Kerst Amuses
Tonijn tataki met limoenblad, rettich,
wakamé, sesam, wasabi en komkommer
Wilde heilbot gerookt en gestoomd met
langoustine, veldsla, bloemkool, schuim van
mierikswortel en kreeftenkaramel
Drie bereidingen van wild zwijn, gebakken haas,
zacht gegaarde procureur en bitterbal van stoof
met pompoen, vijg, bleekselderij en cranberry-jus
Dessert van stoofpeer, amandel, steranijs en
parfait van champagne

€ 49,50 pp
Tussen 12:00 en 12:30 ontvangen we u graag voor
het aperitief om u vervolgens vanaf 12:30
een heerlijke Culinaire middag te bezorgen.
We verwachten rond 15:30 de middag af te sluiten
met koffie en huisgemaakte friandises.
Graag ontvangen wij uw dieetwensen tijdig, zodat
we een alternatief kunnen voorbereiden!
Op de middag zelf is het niet meer mogelijk
aanpassingen aan het menu te doen.

Na 29-12-2020 zijn wij gesloten,
waarna u in het nieuwe jaar
vanaf donderdag 7 januari weer dagelijks
van Harte welkom bent.
Dit betekent, dat alles op mag!
Laat u deze avond verrassen door de creativiteit
van onze keukenbrigade en beleef een fantastische
culinaire avond om het jaar af te sluiten.
Wij bieden:
Een Sprankelend Aperitief
5-Gangen verrassingsmenu
Koffie met lekkernijen

€ 49,50 pp
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