Reserveren en informatie

Paasbrunch 2020

Op zondag 12 april en maandag 13 april heten wij u van harte welkom voor
een heerlijke en uitgebreide Paasbrunch in buffetvorm.

Aspergesoep en tomatensoep
xxxx

Wilt u reserveren?
U kunt uw reservering plaatsen via het online reserveringsportaal
te vinden op onze website: www.bosch-duin.nl
Er zal ten alle tijden, binnen 2 werkdagen, een reserveringsbevestiging
worden verzonden naar het door u aangegeven emailadres.
- De Paasbrunch is uitsluitend op reservering -

Aanvang van de Paasbrunch is vanaf 11.00 uur met opening
van het buffet om 11.30 uur.
Het dessertbuffet zal om circa 13.00 uur worden gepresenteerd waarna de
brunch om circa 14.00 uur zal worden afgesloten.
***

Wilt u geen gebruik maken van de Paasbrunch maar wel genieten van een
van een hapje en een drankje?
Zoals u van ons gewend bent zijn wij uiteraard ook geopend voor de passant.
Op ons terras wordt u van harte welkom geheten voor een kopje koffie, een
borrel of een lunch vanaf 10.00 uur.
’s Avonds is het natuurlijk ook mogelijk om gebruik te maken van de
dinerkaart.
***
Uw hond is normaliter van harte welkom. Echter kunnen en mogen wij deze niet
toestaan bij de Paasbrunch. Wij vragen u vriendelijk hiermee rekening te houden om
misverstanden te voorkomen.
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Diverse broodsoorten
Zoete broodjes
xxxx

Luxe kaassoorten
Luxe vleeswaren
Diverse vissoorten
Zoetwaren
xxxx

Roerei
Gekookte en gebakken eieren
xxxx

Beenham met bijpassende saus
Gepocheerde zalm
Aardappel- en groentegarnituur
Pannenkoekjes
xxxx

Dessert in buffetvorm;
Bavarois, ijs, fruit en slagroom
xxxx

Koffie, thee, melk en jus d’orange
Kleine gasten tussen 4 en 10 jaar: twaalf euro vijftig per persoon
Kindjes tot en met 3 jaar mogen gratis mee-eten van het brunchbuffet

Negen en twintig euro per persoon
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