
Kerstmenu 2016 Huys van Roosevelt

Kerstmenu 2016 - vier gangen (middag)
Amuse van het huis voor bij uw aperitief

Proeverijtje van diverse gerookte vleesspecialiteiten en vissoorten

**

Wildbouillon met een fijne garnituur van kruiden en paddenstoelen

**

Verfrissend ijsdrankje van framboos en Cava

**

Gebakken zeebaarsfilet met Turkse pasta, geparfumeerd met dille-olie en een sausje van rivierkreeftjes

of

Duo van hertenbiefstuk en wildzwijn met een rode wijnsaus, bosbessen, kastanjechampignons en tijm

**
Kerstsurprise dessert

Diverse zalige zoetigheden uit onze keuken

Kosten middagmenu
Menu voor de middag (4 gangen): € 42,50 per persoon. Voor € 18,– per persoon  

kunt u tevens gebruikmaken van een bijpassend wijnarrangement voor de middag.

Kinderkerstmenu 2016 (middag of avond)
Gerookte Spaanse ham met mesclune salade en meloen

**

Licht gebonden tomatensoep

**

IJsdrankje van framboosjes

**

Varkenshaas medaillons met een roomsausje

of

Gebakken scholfilet met een sausje met een vleugje dille

**

Kerstsurprise dessert
Diverse zalige zoetigheden uit onze keuken

Kosten kindermenu
Kindermenu voor 1e en 2e kerstdag € 23,75 per kind. Ons kindermenu wordt uitsluitend geserveerd aan kinderen tot 12 jaar.

Brasserie-Restaurant Huys van Roosevelt Een (t)huis voor iedereen!



Kerstmenu 2016 Huys van Roosevelt

Brasserie-Restaurant Huys van Roosevelt

Kerstmenu 2016 - vijf gangen (avond)
Amuse van het huis voor bij uw aperitief

Proeverijtje van diverse gerookte vleesspecialiteiten en vissoorten

**

Wildbouillon met een fijne garnituur van kruiden en paddenstoelen

**

Gegrild scholfiletje met een vleugje oestersaus en watermeloen

**

Verfrissend ijsdrankje van framboos en Cava

**

Gebakken zeebaarsfilet met Turkse pasta, geparfumeerd  
met dille-olie en een sausje van rivierkreeftjes

of

Duo van hertenbiefstuk en wildzwijn met een rode wijnsaus, 
bosbessen,  kastanjechampignons en tijm

**

Kerstsurprise dessert
Diverse zalige zoetigheden uit onze keuken

Kosten avondmenu
Menu voor de avond (5 gangen): € 49,50 per persoon. Voor € 22,– per persoon  

kunt u tevens gebruikmaken van een bijpassend wijnarrangement voor de avond.

Reserveer nu uw kerstdiner!
Bij Huys van Roosevelt kunt u natuurlijk ook tijdens de kerstdagen terecht om te eten, drinken en genieten. Op zowel 1e als 2e 
kerstdag bieden wij in de middag een speciaal en feestelijk 4-gangen menu en in de avond krijgt u een heerlijk 5-gangen menu 
voorgeschoteld. Voor de middag en avond hebben wij voor de liefhebbers ook een bijpassend wijnarrangement samengesteld. Voor 
kinderen tot 12 jaar is er op beide kerstdagen een speciaal kindermenu.

Uitsluitend telefonisch reserveren!
U kunt uw kerstdiner uitsluitend telefonisch reserveren via 0166-769019. Geef telefonisch uw naam, telefoonnummer en het 
aantal personen door en geef tevens aan voor welke dag (1e of 2e kerstdag) en welk tijdstip u zou willen reserveren. Wij kunnen 
uw reservering dan direct zorgvuldig vastleggen. In verband met de grote belangstelling adviseren wij u om zo snel mogelijk uw 
reservering aan ons door te geven, want vol is ook echt vol!

Een (t)huis voor iedereen!


