Kerstdagen

tweeduizend tweeëntwintig

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. Beide uitsluitend op reservering.
Op beide dagen zijn wij ook (deels) geopend voor onze passanten.
Hiervoor kunt u niet reserveren. Wij hanteren een vrije inloop.

****
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.

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

2e 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.
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
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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

Bavarois, ijs, fruit en slagroom
xxxx

Koffie, thee, ijswater, melk, en jus d’orange
Drieëndertig euro per persoon
Kleine gasten in de leeftijd 4 t/m 10 jaar: veertien euro vijftig per persoon
Jongeren vanaf 11 jaar worden tegen het volwassene tarief in rekening gebracht.
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