Kerst 2020 anders dan anders maar
toch gezellig!
Echt genieten kan ook thuis

Menu de Noël (vanaf 4 personen)
Bij de borrel

Verwen uzelf en uw gasten tijdens de
feestdagen en bestel een heerlijke
salade, een kerstmenu of lekkere
hapjes.

Brood met smeersels
Italiaanse bol, boerenbonk bruin,
boerenbonk wit, waldkorn vital,
truffelmayonaise, tomatenchutney &
kruidenboter

Uiterlijke besteltijden:

***
Voorgerechten

Voor uw kerstbestelling:
Maandag 21 december 2020
Voor uw oud en nieuwjaarbestelling:
Maandag 28 december 2020

Carpaccio van MRIJ rund
Met truffelmayonaise, balsamico,
geraspte Grana Padano kaas,
geroosterde pijnboompitten, mesclun
sla, wortel, radijs, olijf

Afhaaltijden:
Afhalen van uw kerst salades, hapjes
en kerstmenu:
Op 24, 25 en 26 december, tussen
11:00 en 15:00 uur
Afhalen oud & nieuw salades, hapjes,
oliebollen:
Op 31 december tussen 11:00 en
15:00 uur
Bestellen kan via
www.restaurantdetolplas.nl of bel
met ons op: 0546 – 70 68 68

OF
Gerookte zalm
Limoen, korriandermayonaise, mesclun,
sla, pijnboompitten, radijs, komkommer,
kappertjes, dille, gekookt ei, rode ui en
citroen
***
Soep
Kreeftensoep
Met zoutwatergamba, room, croutons
en fijn gesneden bieslook

Hoofdgerechten
Tounedos Jean-Pierre
Gebakken uien, champignongs, spek,
paprika en stroganoffsaus,
aardappeltaart, bonen-rolletje en
gegraineerde tomaat
OF
Zalmfilet fruits de mèr
Mosselen, garnalen en romige dillesaus,
aarappeltaart, bonen-rolletje en
gegratineerde tomaat
Dessert
Tarte Tatin
Warme vanillesaus en slagroom
47,50 per persoon
Het kerstmenu kan worden besteld voor
afhaal op kerstavond, eerste & tweede
kerstdag. Het menu wordt koud
aangeleverd.
Oven en gasfornuis noodzakelijk
Het pakket kan 2 dagen bewaard
worden in de koelkast
Bij elk gerecht geven wij een notitie mee
met gemakkelijke instructies hoe de
gerechten verwarmd moeten worden
en hoe u het bord mooi kan opmaken.

HUISGEMAAKTE LUXE HUZARENSALADE
€ 40,00
Rundvleessalade, slagers ham, sliertasperges,
gevulde eieren, romige cocktailsaus, rijk gegarneerd
LUXE ZALMSALADE
€ 50,00
Gerookte zalm, pulled zalm, rozen garnalen,
vissalade, gevulde eieren, romige dillemayonaise,
rijk gegarneerd
HUISGEMAAKTE LUXE VISSALADE
€ 58,00
Gerookte zalm, pulled zalm, gerookte paling,
gerookte forel filet, roze garnalen, Hollandse haring,
vissalade, gevulde eieren, romige remouladesaus,
rijk gegarneerd
HUISGEMAAKTE LUXE VLEESSALADE
€ 58,00
Gerookte ham, pulled porc, paté, rosbief, procureur,
gerookte kalkoen, gevulde eieren, romige
cocktailsaus, rijk gegarneerd

OLIEBOLLEN & APPELFLAPPEN
Oliebollen
Oliebollen met krenten en rozijnen
Appelflappen
Berliner bollen

€ 1,00 p.s.
€ 1,00 p.s.
€ 1,50 p.s.
€ 2,20 p.s.

Extra zakje poedersuiker (100 gram)
Extra zakje kaneelsuiker (100 gram)

€ 1,00 p.s.
€ 1,00 p.s.

P.s. om de kwaliteit te bevorderen doen wij
standaard geen suiker over de bollen en flappen
maar leveren wij een zakje suiker apart mee à 100
gram (per 10 stuks).
Wij bakken onze oliebollen in 100 % arachideolie.

LUXE HAPJES (per schaal vanaf 50 stuks)
€ 65,00
Toastje gerookte zalm, toastje gerookte paling, wrap
gezond, gevuld ei, toastje haring, toastje gamba
toastje filet-Americain, soesje gevuld met roompaté,
toastje ham-meloen, bladerdeeg met
kruidenroomkaas
LEKKER BIJ DE SALADES
Stokbrood wit of bruin per stuk
Brood assortiment
Kruidenboter
Knoflooksaus
Kerriemayonaise
Cocktailsaus
Truffelmayonaise

€ 2,75
€ 3,75
€ 2,75
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,50
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