Kerstdagen

tweeduizend tweeëntwintig

Kerstdiner

1e Kerstdag

Amuses

Beste gasten,

xxxx

Tijdens de kerstdagen heten wij u weer van harte welkom bij
Landgoed Bosch en Duin.
Met veel plezier en enthousiasme heeft ons team weer
een fantastische invulling gegeven voor deze sfeervolle dagen.

Trio van tataki
Beef | zalm | meloen
xxxx

Wildbouillon
Paddenstoelen l groene kruiden l truffelolie l truffelcrouton
Of

*****
Kerstdag, zaterdag 24 december
Onze Brasserie is geopend van 10.00 tot 17.00 uur
Tot 16.30 uur kunt u gebruik maken van de borrel- en lunchkaart.

Tom Kha Kaisoep
Thaise kokossoep | kip | shiitake | taugé | bosui
Of

Bietensoep
Parels van geitenkaas | crème fraîche | prei
xxxx

1e Kerstdag, zondag 25 december
Passanten van harte welkom tussen 10.00 – 16.30 uur
Tussen 16.30 en 18.30 uur zijn wij gesloten.
Kerstbrunch
11.00 – 14.00 uur
enkel op reservering
Kerstdiner
aanvang vanaf 18.30 uur enkel op reservering

Duo van wild
Hert l hazenpeper l rode kool l stoofpeer l kastanje puree
Of

Zeewolf met coquille
Wilde spinazie | risottokroketje | saffraansaus
Of

e

2 Kerstdag, maandag 26 december
Passanten van harte welkom tussen 10.00 – 17.00 uur
Kerstbrunch
11.00 – 14.00 uur
enkel op reservering
Op 2e Kerstdag zullen wij dit jaar geen diner verzorgen.
Tot 16.30 uur kunt u gebruik maken van de borrel- en lunchkaart.
Wij sluiten deze dag om 17.00 uur.

Diamanthaas & gamba
Paddenstoelenkrokantje | kreeftenjus
xxxx

Zoetdessert
Notencarré | stroopwafelparfait | chocolademousse | Panna Cotta | bosvruchtengelei

Kaasdessert

meerprijs drie euro

Met bijpassende garnituren
Reserveren voor de kerstbrunch op een van beide dagen of het
Kerstdiner op 1e Kerstdag. Dit kunt u verzorgen via onze website www.bosch-duin.nl
Er wordt ten alle tijden een handmatige, gedetailleerde bevestiging per e-mail verzonden.

Negenenveertig euro vijftig per persoon
Voor onze kleine gasten hebben wij een kindermenu samengesteld.

Graag tot dan! Met gastvrije groeten, team Bosch en Duin
Landgoed Bosch en Duin l Schoorstraat 50 l 5071 RC Udenhout l www.bosch-duin.nl l info@bosch-duin.nl

Landgoed Bosch en Duin l Schoorstraat 50 l 5071 RC Udenhout l www.bosch-duin.nl l info@bosch-duin.nl

