Brunch Box €21,50 p.p.
Breekbroodjes met kruidenboter, roomboter
en aioli
Wraps carpaccio
Bourgondische paté
Salade met gerookte eendenborst, frambozen
en walnoten
Bonbon van gerookte zalm met Hollandse
garnalen
Minibroodjes met beenham en omelet met
verse kruiden
Franse uiensoep of mosterdsoep met prei en
spekjes
Huisgemaakte champignonragout met
pasteibakjes
Hartige taart met prei, paprika en oude kaas
Vers fruitsalade
Minitaartjes (4 soorten p.p.)

Hollandse borrelschaal €25,- (ca. 4 personen)

Luxe borrelschaal €35,- (ca. 4 personen)

Oude en jong belegen kaas

Fuet

Drentse droge worst

Wraphapjes met carpaccio en gerookte zalm

Ossenworst met Amsterdamse uitjes

Parmaham met meloen

Roggebrood-briehapjes

Oude kaas en mosterdkaas

Gevulde eieren

Omeletrolletjes met gedroogde tomaat en
kruiden

Gekruide rollade
Gehaktballetjesspiesjes
Salami met selleriesalade
Huisgemaakte eier- en haringsalade
Breekbroodjes
Nootjes

Mini kipsatéspiesjes
Quiche met geitenkaas en groene asperge
Gevulde pepertjes met roomkaas
Nacho’s met guacamole
Capresespiesjes
Huisgemaakte rode pesto, tonijnsalade en
mousse van gerookte makreel
Breekbroodjes
Olijven

Kerstdinergerechten
Wij leveren alle gerechten koud, maar een
aantal gerechten is uiteraard bedoeld om
lekker warm te eten. Deze kunt u thuis met de
bijgeleverde eenvoudige instructie opwarmen.

Voorgerechten
Franse uiensoep (v) €4,Mosterdsoep met prei en spekjes €4,Salade met gerookte eendenborst, frambozen
en walnoten €4,50
Avocadosalade met frambozen en
gekarameliseerde walnoten (v) €4,Kerstamuses (4 p.p.) €6,Alle voorgerechten worden geleverd met broodjes en
boter.

Bijgerechten
Bij alle hoofdgerechten wordt een groene salade
geleverd, andere bijgerechten kunt u bestellen. Prijzen
zijn per portie.

Gekruide Rosevalaardappeltjes €2,Romige aardappelpuree €1,75,Spies van gegrilde groenten €2,-

Hoofdgerechten

Rode kool met appel €1,50

Parelhoenboutjes op een bedje van zuurkool
en spek €14,-

Nagerecht

Sukade van wild zwijn met gestoofde uien
€16,Hele forel uit de oven met venkel en tomaat
€15,Wellington van rode biet, kastanje en oude
kaas (v) €13,Stoofpot van ree in bruin bier €18,-

U kunt gerechten bestellen tot uiterlijk
dinsdag 22 december 12:00 uur via 050
3095388 of herbergvanhilbrantsz@gmail.com

Proeverij van feestelijke nagerechtjes €5,-

U kunt de gerechten afhalen op 1e of 2e
kerstdag tussen 10:00 en 12:00 uur en tussen
15:00 en 17:00 uur. Bezorgen is binnen EeldePaterswolde ook mogelijk. Wij maken graag
met u een afspraak over het tijdstip van
bezorgen of afhalen.

Fijne feestdagen gewenst!

