Brunel bij u thuis: met Kerst!
Het menu (à €45,00 p.p.) bestaat uit 5 gangen, een amuse vooraf
en een macaron in kerstsfeer voor bij de koffie.
U kunt bestellen voor Kerstavond, 1e en 2e Kerstdag (24-25-26 december).

AMUSE
Bruschetta met tomaten-basilicum salsa (v)

VOOR
Gerookte eendenborst op een bedje van sla met appelstroop, uiencompote en walnoten
of
Sashimi van tonijn op een bedje van sla met wakame, sojabonen en wasabi-mayonaise
of
Panna cotta van geitenkaas met gepofte biet, zonnebloempitjes, kaaskoekje en honing dressing (v)

SOEP
Pompoensoep met kruidencrème-fraîche (v)

TUSSEN
Zalm gemarineerd in biet met couscous en limoenmayonaise
of
Krokante polenta met couscous en een paddenstoelensaus (v)

HOOFD
Hertenstoof met een stoofpeertje, zoetzure rode ui en gepofte quinoa
of
Zeewolf met saus beurre blanc
of
Vega-quiche met noten, tomatenchutney en basilicumsaus (v)
– alle hoofdgerechten worden geserveerd met krieltjes, broccoli en gehakte peterselie

DESSERT
Red Velvet cheesecake met witte chocolademousse, rood fruit en merengue
*Allergie-, dieetwensen of menu-aanpassingen? Laat het ons weten.
Kindermenu beschikbaar à € 17,50 (zie volgende pagina).

Bestel speciaal voor Kerst een heerlijke fles Cava Duc de Foix à €15,00:
Rosé: Cava Duc de Foix brut rosado, Penedès, Spanje
Of bestel een van onze vertrouwde Brunel huiswijnen à €12,00,- per fles:
Wit: Verdejo 2020, ”Puerta Adalia”, Rueda, Spanje
Rood: Tempranillo 2020, ”Ortiga”, Castillië, Spanje;

Ook voor de kinderen stelde ons team een overheerlijk
3-gangen kindermenu (à €17,50) samen:
Voorgerecht: Tomatensoep of meloenbolletjes met ham
Hoofdgerecht: Kipfilet met aardappelrösti of zalmfilet met aardappelrösti
Dessert: Chocolademousse met een toefje slagroom en een snufje kaneel

Praktische informatie
Direct bestellen:

klik hier.

Te bestellen op:

U kunt bestellen voor Kerstavond, 1 e en 2e Kerstdag (24-25-26 december).

Afhalen:

De bestelling is op de dag zelf tussen 14:00 en 16:30 op te halen in ons restaurant.
Bezorgen is helaas niet mogelijk.

Heeft u nog vragen over het menu bel ons dan gerust op 06- 53512585.

Wij wensen u een smaakvolle maar bovenal liefdevolle Kerst!

Liefs,
Team Brunel

