Kerst 2020
Dit jaar heeft onze chefkok met zijn team weer een mooi 4-gangen
keuzemenu voor u samengesteld, eventueel uit te breiden met een spoom.
De prijs van het 4-gangen kerstdiner bedraagt € 72,00 p.p.
Natuurlijk zijn wij de kinderen niet vergeten, voor hen is er ook een heerlijk kerstmenu ( € 34,50 p.p. ).

Wij wensen u alvast fijne feestdagen toe.
team Brasserie d`Oude Veiling

Kerstmenu 2020
Voorgerechten
Terrine van kalfssukade, gerookte hertenfilet en eendenlever
met zuurkool-zwarte pepersalade en een mangomayonaise
of
Cannelloni van tonijn en Hollandse garnalen
met garnalenmousse en een avocadomayonaise
of
Wildproeverij van eend, hert, wildbitterbal
met een cranberry compote
of
Carpaccio van ossenhaas met Manchego kaas,
pijnboompitjes en een roze pepermayonaise
of
Mousse van camembert met een salade van vijgen, dadels,
gele biet en een pittige appelcompote en een sesamkrokant

Soepen
Italiaanse tomatensoep met kruiden croutons
of
Uiensoep gegratineerd met Gruyère en oude kaas
of
Gambasoep met pompoen crème en linzen

Tussengerechten
spoom d’Oude Veiling, een verfrissend lekker tussendoortje( meerprijs 5,00)
Hoofdgerechten
Tarbot en Heilbotfilet
met een risotto van paling en een kreeftenbouillon
of
Hertenbiefstuk met krokante Hertennek,
chips van kruidkoek en een Madeirasaus
of
Tournedos met een krokant van champignons, amandelen,
gerookte spek en een jus van rode port
of
Kalfshaas met een risotto van chanterelle en Beemsterkaas,
saus van kersenbier en een crouton van duivekater
of
Gevulde mini courgette met peperkaas en roerbakgroenten,
pompoen crème en een frambozensaus
Desserts
Chocolade-mandrijnentaart met bosvruchtenijs en een rasterkrokant
of
Crème brulee met likeur 43, koffie mousse en after eight ijs
of
Kersen cheesecake met kaneelijs, amandel tuiles en chocoladesaus
of
Kaasplankje, diverse kazen met appelstroop en rozijnenkrokant

Kindermenu !!
Hertenham met meloen
&
kleine
Tomatensoep
&
Tarbot met een botersausje
of
Kalfshaasje met saus van kruidkoek
&
Kerstijsje met een
verrassing van de Kerstman
€ 34,50 p.p.

