G

eachte gast(en),

Bij dezen st uren wij u, naar aanleiding van ons t elefonisch onderhoud en/of
uw bezoek, ons 4-gangen kerst keuzemenu.
Op 25 & 26 december 2022 zullen wij voor u klaar st aan om heerlijke
gerecht en t e serveren in 2 zittingen.
1ste zitting:
Binnenkomst vanaf 13.00 tot 14.30 uur, einde 1 st e zitting 17.30 uur.
2de zitting:
Binnenkomst vanaf 18.30 tot 20.00 uur.
Wegens enorme belangstelling adviseren wij u uw reservering en menukeuze
zo spoedig mogelijk aan ons door t e geven!!!
Bij voorbaat dank.
Voor event uele nadere informatie en/of specifieke wensen st aan wij u graag
t e woord.
Wij wensen u alvast prettige kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.
Team Bist ro Le Primeur
Marlies t er Elst,
Lohuisst raat 1
7627 NL Bornerbroek
Tafelreservering: Tel. 074-3841114

Kerst keuzemenu
4 gangen € 49,50 p.p.
Voorgerechten
Duo van huis gerookt e kalfslende en kip met een mayonaise van basilicum
***
Twent se gedroogde ham en gerookt e eendenborst met meloen, grapefruit
en een groene kruidendressing
***
Een t art aar van makreel, forel en gerookt e zalm geserveerd met een
kwart eleit je, korenaar-asperges, rucola en een dressing van limoen
***
Carpaccio in duet met een champignon Dordogne met een romige
knoflooksaus
Tussengerechten
Geurende ossenst aart bouillon met een scheut je Madeira en groene kruiden
***
Thee van visbouillon met zalm en garnaalt jes
***
Soep van doperwt en met gerookt e paling en een t oefje crème fraîche
Hoofdgerechten
Duo van varkenshaas- en kalfsoest er op een puree van pompoen met
een romige bearnaisesaus
***
Gebakken biefst ukjes met cajunkruiden en zoet e sjalot t en
***
Tournedos op een st ampot je van andijvie met een jus van laurier
***
Medaillons van hert met een saus van rode port en paddenst oelt jes
***
Gebakken kabeljauw met gesmoorde venkel en wort el met een saus van
bosuit jes
Nagerecht
Feest elijk Grand Dessert á la Noël

Vegetarisch menu
€ 39,50 p.p.
Gegrat ineerde champignons gevuld met een duxelle van paddenst oelen en
sjalot t en met een romige knoflooksaus
***
Mault asche: Duit se veget arische t ort ellini in groent ebouillon
***
Risot t o met een sat é van pompoen, t empeh en een romige bearnaisesaus
***
Een feest elijke Proeverij á la Noël

Kindermenu
€ 16,95 p.p.
Tomat ensoep met een scheut je room en gehakt ballet jes
of
Twent se gedroogde ham met galia- en cant aloupe meloen en een groene
kruidendressing
***
Keuze uit : gebakken schnit zel, gegrilde kipfilet , knakworst of visst icks
geserveerd met frit es en appelcompot e
***
Feest elijk kinderdessert

