Graag telefonisch doorgeven ( 0318 48 57 34).
Maandag 24 december zijn wij geopend vanaf 17:00. We
hebben dan onze normale kaart, tevens kun u gebruik
maken van onze kerstmenu’s.
Dinsdag 25 december zijn wij geopend vanaf 12:00.
Wij hebben dan een speciaal kerst lunchmenu.
Vanaf 17:00 serveren wij onze 2 kerstmenu’s.
Woensdag 26 december is ons restaurant gesloten. U
kunt dan wel bij ons tussen 17:00-18:00 gerechten
afhalen (graag bestellen vóór 25 december).

Kerst lunchmenu
3 gangen € 32,50, 4 gangen € 39,50
1e gang (en evt 2e gang):
Carpaccio van ossenhaas of carpaccio van zalm of/en
fluwelen tomatensoepje of ossenstaartbouillon
3e gang: Biefstuk of varenshaas met saus naar keuze of gegrilde
zalmfilet of in de roomboter gebakken kabeljauw
4e gang: Sorbet, Dame blanche, Crème brûlée of kaasplankje

Graag telefonisch doorgeven ( 0318 48 57 34).
Dinsdag 25 december zijn wij geopend vanaf 12:00.
Vanaf 17:00 serveren wij onze 2 kerstmenu’s.

Kerstmenu-A
1e gang:
2e gang:
3e gang:
4e gang:
5e gang:

Carpaccio van zalm of ossenhaas (eventueel met
eendenlever + € 3,--)
Salade van boeren Lunterse kip
Verrassingssoepje
Château Briand van runderlende of Kabeljauwhaas
met kreeftensaus (liever ossenhaas + € 6,--)
Huisgemaakt appeltaartje met vanilleroomijs
of kaasplateau

Kerstmenu-B
1e gang:
2e gang:

€ 47,50

€ 67,50

Proeverij van paling, zalm en Hollandse garnalen
Rundercarpaccio met huisgemaakte pesto
(eventueel met eendenlever + € 3,--)
3e gang: Bospaddenstoelensoep met truffel
4e gang: Op de huid gebakken kabeljauw met huisgemaakte
pasta en kreeftenjus
5e gang; Klassieke Chateau Briand van runderlende met
stroganoffsaus (liever ossenhaas? + € 6,--)
6e gang: Grand dessert of kaasplateau
Bovenstaand menu’s wordt geserveerd met vers brood, frietjes,
verse groente en een salade.

Graag telefonisch doorgeven ( 0318 48 57 34).
Woensdag 26 december is ons restaurant gesloten. U
kunt dan wel bij ons tussen 17:00-18:00 de volgende
gerechten afhalen (graag bestellen vóór 25 december).
Bospaddenstoelensoep
Mosterdsoep met spekjes
Kreeftensoep
Heldere ossenstaart bouillon

€7,00 p.p.
€7,00 p.p.
€7,00 p.p.
€7,00 p.p.

| zelf pan
| of pannetje
| meenemen
|

Schotels vanaf 2 personen:
Heel rond brood met aioli of kruidenboter
Huzarensalade

€ 7,00
€12,50 p.p.

met een Lunters scharreleitje, fricandeau, rosbief en rauwkost e.d.

Zalmsalade

€17,50 p.p.

met een Lunters scharreleitje, gerookte zalm, paling, Hollandse
garnalen en rauwkost e.d.

Carpaccio van ossenhaas,

€12,50 p.p.

Parmezaan, huisgemaakte pesto, bijpassende dressing en pijnboomnootjes

Boeren Lunterse kipsalade

+ eendenlever € 3,00 p.p.
€12,50 p.p

heerlijk gegrild, met chili, bijpassende saus, spekjes en pijnboomnootjes.

Carpaccio van huisgerookte zalm

€12,50 p.p.

met kappertjes, truffelmayonaise en pomodoritomaatjes

Tonijnsalade op Spaanse wijze

€11,00 p.p.

met een Lunters scharreleitje, tomaatjes, uitjes en bijpassende
tuinkruidendressing

Vitello de tonato,

€12,50 p.p.

dun gesneden kalfsbiefstuk met een saus van tonijn, kappertjes en
pijnboomnootjes

