Kerstmis 2018
RESTAURANT

BINNENMAAS
BRASSERIE
Geachte Gast,
Hierbij presenteren wij u ons Kerstprogramma 2018.
1e en 2e Kerstdag ons Matinee middag menu van 13.00 tot 16.00 uur
1e en 2e Kerstdag ons 6-gangen Kerstdiner. Aanvang 18.00 uur
2e Kerstdag het Kerst keuze menu met aanvangstijden van 15.30, 17.30 of 18.30 uur.
Mocht u vragen hebben of speciale wensen dan willen die graag beantwoorden.
Alvast fijne dagen gewenst.

Kerstmatinee 1E & 2e Kerstdag
Aanvang 13.00 uur.
Drieluik van Eend
Gerookte eendenborst met pompoen chutney,
rouleaux van eendenlever en ‘n rilette van geconfijte eend

000
Truffelsoep
onder ’n kapje van bladerdeeg met krokante zwezerik kaantjes

000
Surprise
000
Hertenfilet
met rode wijnsaus

000
Kerstdessert
Zacht gevroren surprise met warme kersen als dessert

Prijs per couvert € 57,50
Kerstmatinee menu 1e & 2e Kerstdag. Restaurant geopend va 12.00 uur.
Gelieve uiterlijk 12.30 aanwezig te zijn.
Aanvang 13.00 uur. Wij verzoeken u om 16.00 uw tafel vrij te maken voor het diner
Alle prijzen zijn exclusief dranken. Vooraf reserveren. Wijzigingen voorbehouden
Vrouwe Huisjes weg 1A, 3271 LX Mijnsheerenland
Tel: 0186-601629 mail@rest-binnenmaas.nl www.rest-binnenmaas.nl

Kerstdiner 1E & 2E Kerstdag
Aanvang 18.00 uur. Wij verzoeken u om uiterlijk 17.30 uur aanwezig te zijn

Drieluik van Eend
Gerookte eendenborst met pompoen chutney,
rouleaux van eendenlever en ‘n rilette van geconfijte eend

000
Truffelsoep
onder ’n kapje van bladerdeeg met krokante zwezerik kaantjes

000
Surprise
000
Gamba’s
Gamba’s gebakken in krokant kadaifi deeg met chili dressing

000
Fragolasecco
Verfrissing van aardbeien en prosecco

000
Hertenfilet
met rode wijnsaus

000
Kerstdessert
Zacht gevroren surprise met warme kersen als dessert

Prijs per couvert € 75,00. Aanvang 18.00 uur
Kerstdiner 1e & 2e Kerstdag. Restaurant geopend va 17.00 uur.
Gezien de lengte van het menu denken wij dat het kerstdiner
minder geschikt voor kinderen.

Alle prijzen zijn exclusief dranken
Vooraf reserveren. Wijzigingen voorbehouden
Vrouwe Huisjes weg 1A, 3271 LX Mijnsheerenland
Tel: 0186-601629 mail@rest-binnenmaas.nl www.rest-binnenmaas.nl

Kerst à la Carte
2e kerstdag Keuze menu
Visschotel Binnenmaas
Terrine van witvis met écrevisses en kreeftengelei, graved laks, tonijn carpaccio

of
Rundercarpaccio
met basilicumdressing, zongedroogde tomaat, kaas, spekjes en olijven.

of
Courgette carpaccio vegetarisch
met in kruiden gemarineerde mozarella

000
Truffelsoep vegetarisch
met croutons

of
Wildbouillon
met champignons, paddestoelen en bosui

000
Surprise
000
Hertenfilet
met rode wijnsaus

of
Kabeljauwfilet
op de huid gebakken met fregola zeewier, doperwten en beurre blanc saus

of
Tournedos
met bèarnaise- of rode wijnsaus (meerprijs € 6,00)

of
Coeur de Boeuff vegetarisch
Vleestomaat gevuld met fregola (pasta van griesmeel), kaas en pesto

000
Kerstdessert
Zacht gevroren surprise met warme kersen als dessert

Aanvang 15.30, 17.30 of 18.30 uur. Prijs € 57,50 per couvert
Alle prijzen zijn exclusief dranken. Vooraf reserveren. Wijzigingen voorbehouden
Vrouwe Huisjes weg 1A, 3271 LX Mijnsheerenland
Tel: 0186-601629 mail@rest-binnenmaas.nl www.rest-binnenmaas.nl

