Kerst by Mike en Wes
De dagen worden korter en de temperatuur daalt. Dit betekent natuurlijk
maar één ding, kerst staat voor de deur! Een mooie tijd om feestelijk te
eten en drinken met vrienden en familie. Helaas zit een heerlijk diner er
bij ons dit jaar niet in maar als u niet naar het restaurant kunt komen,
dan brengen wij het 'Schansgevoel' gewoon bij u thuis!
Wij bieden een culinair 4, 5 of 6 gangen menu aan! Daar serveren wij
natuurlijk, om het compleet te maken, brood en boter, amuses en
friandises bij.
Het meeste werk hebben wij voor u al gedaan. U hoeft er alleen maar de
laatste hand aan te leggen. Uiteraard doen we er een duidelijke
beschrijving bij van alle gerechten, zodat u het thuis makkelijk en snel
kunt serveren. Daarnaast geven we tips om het bord feestelijk op te
maken!
Het is uiteraard mogelijk dit menu te combineren met mooie en
verrassende wijnen. U geeft aan bij welke gangen u wijn wilt en wij
zoeken daar mooie fles bij uit. Een combinatie, of één wijn bij meerdere
gangen is ook mogelijk. Bestellen kan voor 23 December tot 12.00 uur.
4 gangen 55
5 gangen 61
6 gangen 69
Extra kaas dessert 8
Wine pairing (per fles) 20
Haal- en bezorgmogelijkheden
Afhalen kan op 24, 25 en 26 December, bezorgen in overleg.

Voorgerecht

Kabeljauw | Hazelnoot | Pastinaak
1e Tussengerecht

Ossenstaart | Coquille | Phó
2e Tussengerecht

Griet | Kastanje | Gerookte amandel
3e Tussengerecht

Wildzwijn | Kruidkoek | Zuurkool | Dadel
Hoofdgerecht

Hert | Stoofpeer | Pompoen | Knolselderij
Dessert

Kerstboom

4 Gangen

55

Kabeljauw | Ossenstaart | Hert | Kerstboom
5 Gangen

61

Kabeljauw | Ossenstaart | Wildzwijn | Hert | Kerstboom
6 Gangen

69

Kabeljauw | Ossenstaart | Griet | Wildzwijn | Hert | Kerstboom

Heeft u een allergie of dieetwens geef deze gerust aan.

