Kerstdagen

tweeduizend eenentwintig

Beste gasten,
Tijdens de kerstdagen heten wij u weer van harte welkom bij
Landgoed Bosch en Duin. Met veel plezier en enthousiasme heeft ons team
wederom een fantastische invulling gegeven aan deze sfeervolle dagen.
Op zowel 1e Kerstdag als 2e Kerstdag heten wij u van harte welkom voor een
uitgebreide Kerstbrunch in buffetvorm. Eveneens verzorgen wij beide dagen
een drie-gangen Kerstlunch. Beide uitsluitend op reservering.
Kerstlunch
Vanaf 12.00 uur wordt u ontvangen met een glas bubbels als aperitief.
Proeverij
Bonbon van carpaccio | zalm tataki | Tom Kha Kaisoepje | kimchiroll | crème brûlée van
geitenkaas

****
Doradefilet
Wilde spinazie | risottokroketje | kreeftenjus

Of
Diamanthaas
Paddenstoelenkrokantje | portsaus

****
Notencarré
Karamelijs | ahornsiroop

KKerstbrunch

in buffetvorm

Wij heten u van harte welkom vanaf 11.00 uur.
Het buffet zal omstreeks 11.30 uur worden geopend.
Waarna dit om ca. 13.00 uur plaats zal gaan maken voor het dessertbuffet.
Om 14.00 uur zal de Kerstbrunch worden afgesloten.
Wildbouillon
Tomatensoep
xxxx

Diverse broodsoorten
Zoete broodjes
xxxx

Luxe kaassoorten
Luxe vleeswaren
Diverse vissoorten
Zoetwaren
xxxx

Roerei
Gekookte en gebakken eieren
Beenham met bijpassende saus
Wildpeper
Gepocheerde zalm
Vegetarische lasagne
Pannenkoekjes
xxxx

Afsluiting van de Kerstlunch is omstreeks 14.30 uur.
Tweeëndertig euro vijftig per persoon

Bavarois, ijs, fruit en slagroom
xxxx

Koffie, thee, melk en jus d’orange
Voor onze kleine gasten hebben wij een kindermenu samengesteld.
Eenendertig euro per persoon

Reserveren voor de kerstbrunch, kerstlunch op een van beide dagen of het
Kerstdiner op 1e Kerstdag. Dit kunt u verzorgen via onze website www.bosch-duin.nl

Kleine gasten tussen 4 en 10 jaar: veertien euro vijftig per persoon
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Kindjes tot 4 jaar mogen gratis mee-eten van het brunchbuffet

