Grand Café - Restaurant De Boei en de feestdagen
Wat fijn dat u er bij bent dit jaar en we u weer hier mogen ontvangen in ons compleet nieuwe restaurant!
Tijdens de kerstdagen, zaterdag 25 december en zondag 26 december serveren wij met zorg
samengestelde keuzediners. Bijgevoegd vind u de menu’s voor “Kerst 2021”.
Beide dagen bent u van harte welkom ‘s middags met aanvang van het diner tussen 12.00 uur en 12.30 uur
of ‘s avonds tussen 18.00 uur en 18.30 uur.
Op 2e kerstdag is het ook mogelijk om a la carte te dineren van onze ‘gewone’ menukaart. Echter geld wel
dat per tafel iedereen van het gezelschap het menu gebruikt of iedereen a la carte dineert.
Reserveren is alleen schriftelijk mogelijk, via e-mail of reserveringsformulier, af te halen en in te leveren bij
De Boei.
Bij aankomst beginnen we de middag of avond feestelijk met een glaasje Cava, welke u van het huis wordt
aangeboden. Uiteraard is er een niet-alcoholisch aperitief voor gasten die dat prefereren en
kinderchampagne voor onze kleine gasten.
De voorgerechten en de soep worden geserveerd met versgebakken brood en kruidenboter.
Alle hoofdgerechten worden begeleid door passende aardappel– en groentegarnituren.
Het is eventueel mogelijk om de menu’s te verkleinen naar minder gangen. Uiteraard passen wij de prijzen
hierop aan, deze worden dan als volgt:
Kerstmenu € 59,50 zonder soep of tussengerecht wordt € 53,50
Kerstmenu € 59,50 zonder soep en tussengerecht wordt € 47,50
Kerstmenu € 51,50 zonder soep of tussengerecht wordt € 45,50
Kerstmenu € 51,50 zonder soep en tussengerecht wordt € 39,50
Uw definitieve menukeuzes ontvangen wij graag via e-mail of reserveringsformulier voor uiterlijk
17 december 2021. Mocht u een allergie, dieetwens of andere vragen hebben over het menu, dan kunt u
altijd even contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Indien gewenst hebben wij ook een
kinderkerstmenu, speciaal voor onze jonge gasten. Wilt u dit graag ontvangen, laat het ons even weten.
Echter mogen zij beide dagen ervoor kiezen een a la carte kindergerecht uit ons assortiment te bestellen.
Wij vieren graag de kerstdagen met u in Asselt en proosten alvast op een mooi 2022 in onze ‘nieuwe zaak’!
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Kerstmenu € 59,50
Amuse met aperitief

VOORGERECHT
Trio van wild

Paté van ree met pistache | salami van wildzwijn | ham van hert | salade | perzik | cranberry
Of
Tartaar

Gerookte zalm | gefrituurde kappertjes | rode ui | kruidenmix sesam | sour cream | sla

SOEP
Cappuccino van bospaddenstoelen

TUSSENGERECHT
Saffraan risotto met wildstoof

HOOFDGERECHT
Kabeljauwrug

Hollandaise saus | groenten | aardappelgarnituur
Of
Hertenbiefstuk

Rode wijnsaus | bospaddenstoelen | groenten | aardappelgarnituur

DESSERT
Grand Dessert

Chocolade | fruit | roomijs | taart
Of

Kaasplankje

Franse kazen | brood | ‘Kruutje’

KOFFIE ROYAL
Koffie | thee | cappuccino | espresso of iets anders met friandises

Kerstmenu € 51,50
Amuse met aperitief

VOORGERECHT
Carpaccio ossenhaas

Rucola | olijven | zongedroogde tomaten | pijnboompitten | pesto | Parmezaanse kaas
| truffelmayonaise
Of
Viscocktail

Gamba’s | rivierkreeftjes | cocktailsaus | guacamole | mango

SOEP
Cappuccino van bospaddenstoelen

TUSSENGERECHT
Saffraan risotto met wildstoof

HOOFDGERECHT
Zalmfilet

Witte wijnsaus | groenten | aardappelgarnituur
Of
Tournedos van de ossenhaas

Bearnaisesaus of pepersaus | groenten | aardappelgarnituur

DESSERT
Grand Dessert

Chocolade | fruit | roomijs | taart
Of
Kaasplankje

Franse kazen | brood | ‘Kruutje’

KOFFIE ROYAL
Koffie | thee | cappuccino | espresso of iets anders met friandises

