KERST 2018
Zeer geachte gast,
Wederom bieden wij u de mogelijkheid om tijdens de kerstdagen in een sfeervolle
ambiance te tafelen. Directie en medewerkers van ons bedrijf zijn dan ook graag
bereid u tijdens deze dagen in gepaste sfeer te ontvangen.
Lunch op 1e Kerstdag
➢
Tussen 12.30 uur en 16.00 uur serveren wij een 4-gangen gastronomisch
menu in ons sfeervolle kasteel.
Diner op 1e en 2e Kerstdag
➢
Vanaf 17.30 uur tot 19.30 uur bent u van harte welkom in ons sfeervolle
kasteel. Aansluitend serveren wij een avondvullend 5-gangen gastronomisch menu
MENU DE NOEL / KERSTMENU
Kerst-amuse
Voorgerecht
Proeverijtje van boerderijeend;
Terrine van eend met mango chutney / mousse van eend / pastrami van eend
gemarineerd met soja en gember, loempiaatje van eend
1e Tussengerecht
Zeeduivelfilet met een krokant kruidenkorstje / risotto van spinazie en saffraan /
venkel-botersaus
2e Tussengerecht
In roomboter gebakken coquilles Saint-Jacques / 3 bereidingen van knolselderij /
krachtige saus van zwarte truffel
Hoofdgerecht
Rosé gebraden Hollandse hertenrug / witlof met crème van broccoli en spek / spruitjes /
rode kool / gekonfijte aardappelblokjes / klassiek bereide wildsaus
Dessert
Proeverijtje van chocolade met griotte kersen en …ijs
Menuprijs lunch per persoon € 62,50 (4-gangen zonder 2e tussengerecht)
Menuprijs diner per persoon € 72,50 (5-gangen incl. 1e e n 2e tussengerecht)
4-gangen wijnarrangement € 32,00 / 5-gangen wijnarrangement € 38,00
Indien u met betrekking tot het door ons samengestelde menu problemen heeft met een of
meerdere gerechten, zijn wij graag bereid enkele vervangende suggesties met u te bespreken.
Een menu met een verkleinde portionering is mogelijk voor kinderen tot 12 jaar voor de helft
van de vermelde prijzen.
Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende geinformeerd te hebben.
Indien u nog vragen heeft, aarzelt u dan niet om met ons contact op te nemen.
Met dank voor het reeds in ons gestelde vertrouwen, verblijven wij in afwachting van uw
eventuele reservering.
Met vriendelijke groeten,
Directie en medewerkers Kasteel Elsloo
Voor uw tijdige reservering:
0 4 6 - 4 3 7 7 6 6 6 of info@kasteelelsloo.nl

