KERST
VIER JE BIJ
't BOSHUYS

Eten & samenzijn met de mensen die je
liefhebt, en dat in de mooiste tijd
van het jaar.
Laat je tijdens de kerstdagen
verwennen door ons team en geniet van
de bijzondere sfeer midden in de bossen.

1e kerstdag

Prijzen en openingstijden:

Brunchbuffet

Ontvangst vanaf 11:30 uur
Buffet geopend van 12:00 tot 14:30 uur
Prijzen Brunchbuffet: volwassenen € 49,50
Kind 4 t/m 12 jaar € 25,- | 0-3 jaar gratis

Dinerbuffet

Ontvangst 17:30 uur
Buffet geopend van 18:00 tot 21:00 uur
Prijzen Dinerbuffet: Volwassenen € 58,50
Kind 4 t/m 12 jaar € 29,50 | 0-3 jaar gratis

2e kerstdag
Op 2e kerstdag hanteren wij onze normale openingstijden
en kun je genieten van onze à la carte kaart!

KERST
BRUNCHbuffet
Dranken

Welkomstdrankje, koffie, thee,
Chocomel, Fristi, jus d’orange,
appelsap en water.

Diverse belegde broodjes
 Rosbief
 Tonijnsalade

Diverse broodsoorten en
smeersels

 Diverse wit- en bruinbrood en boters, .			
tapenade, truffelmayonaise, dressings
en andere smeersels.

Kerstbrood

 Aardbeienjam, abrikozenjam en hagelslag

Gebakken eieren met spek
van de ofyr
Mini worstenbroodjes
Diverse kazen

 Jong, brie, oud, komijn

Diverse vleeswaren;

 Vitello, Meijerij ham, roompaté

Soepen

 Huisgemaakte tomatensoep
 Bospaddenstoelensoep

Salade bar







Couscoussalade
Rode koolsalade
Witte koolsalade
Courgette/tomaatsalade
Aardappelsalade
Aubergine, rode ui salade

Hoofdgerechten

 Warme beenham met honingsaus
 Boeuf bourguignon
 Vismatelot, diverse vissoorten in
witte wijnsaus
 Knakworstjes
 Quiche
 Aardappelkroketjes
 Gemengde groentes

Desserts

 Omelette Sibérienne
 Yoghurt met topping naar keuze
 Chocolade mousse

KERST
dinerBUFFET
Dranken

Hoofdgerechten

Brood en smeersels






 Welkomstdrankje
 Diverse wit en bruinbrood met boters, 		
tapenade, truffelmayonaise en
andere smeersels

voorgerechten

Carpaccio
Gerookte zalm
Brabantse plaatham
Gerookte forelfilet met
rivierkreeftenstaartjes
 Zalm





Soepen

 Huisgemaakte tomatensoep
 Bospaddenstoelensoep

Salade bar







Couscoussalade
Rode koolsalade
Witte koolsalade
Courgette/tomaatsalade
Aardappelsalade
Aubergine, rode ui salade

Warme beenham met honingsaus
Boeuf bourguignon
Diamanthaas à la minute van de Ofyr
Vismatelot, diverse vissoorten in
witte wijnsaus
 Kipfilet gegratineerd met kaas,
pijnboompitjes en truffelsaus
 Varkenshaasmedaillons met gebakken
champignons/spekjes/roomsaus
 Pasta pesto
 Quiche
 Vegaburgers





Pommes duchesse
Aardappelgratin
Gemengde groentes
Aardappelkroketjes

Desserts







IJstaarten
Warme kersen
Tiramisu
Vers fruit
Slagroom
Panna cotta

