Kerst bij Hof oud Strijbeek 2021

Voor de lunch bent u van harte welkom vanaf 11.30 uur en starten wij
met de lunch om 12.30 uur welke tot maximaal 15.30 uur duurt.

Lunch 3 gangen ( zonder * en **) € 57,50 p.p.
Wijnarrangement € 22,50 p.p.

Voor het diner bent u van harte welkom vanaf 18.00 uur en starten
wij met het diner om 19.00 uur

Diner 5 gangen (met * en **) € 82,50 p.p.
Wijnarrangement € 35,50 p.p.

Beide menu’s worden geserveerd met een amuse vooraf en brood
met smeersels.

Kerst menu 2021
Gepekelde en geschroeide runderfilet met gerookte bresaola, dressing van olijven,
kappertjes en artisjok
OF
Drie bereidingen van kabeljauw: tartaar met wortelmayonaise, terrine met tuinkruiden en
honingpeper mayonaise én een bitterbal met gezouten kabeljauw en jam van tomaat
*Fluweel soepje van tarbot en saffraan met een spiesje van tarbotfilet en gamba
OF
*Heldere bouillon van hoender, sherry en soja, garnituur van taugé en flensjes met
hoenderfilet en tuinkruiden
**Gepocheerde tongscharfilet en ravioli gevuld met krab met daarbij een luchtige saus van
Hollandse garnalen
OF
**Ossentong met ossenstaart, gesmolten eendenlever met een stampotje van knolselderij en
een jus van ossenstaart
Krokant gebakken roodbaarsfilet met een tartaartje van tonijn en beurre blanc
OF
Gebraden hertenfilet met een jus van rode biet en steranijs, kroketje van oesterzwammen
en een crumble van cashewnoten
Trio van Winterse desserts: taartje van suikerbrood en eiwitschuim, taartje van witte
chocolade met kaneel en appelcompote, parfait van pistache en een compote van
gedroogd fruit
OF
Kaas assortiment van 5 verschillende kaassoorten met bijpassende garnituren
(supplement € 5,75)

Voor de lunch bent u van harte welkom vanaf 11.30 uur en starten wij
met de lunch om 12.30 uur welke tot maximaal 15.30 uur duurt.

Lunch 3 gangen ( zonder * en **) € 57,50 p.p.
Wijnarrangement € 22,50 p.p.

Voor het diner bent u van harte welkom vanaf 18.00 uur en starten
wij met het diner om 19.00 uur

Diner 5 gangen (met * en **) € 82,50 p.p.
Wijnarrangement € 35,50 p.p.

Beide menu’s worden geserveerd met een amuse vooraf en brood
met smeersels.

Vegetarisch Kerst menu 2021
Terrine van ratatouille met een dressing van olijven, kappertjes en artisjok
*Soepje van witlof met krokante uitjes en komkommer parels
**Strudel van groene asperge met aubergine kaviaar en een saus van geitenkaas
Gekonfijte zoete aardappel gebakken in Parmezaanse kaas met een saus van
gekarameliseerde uien en tijm en daarbij een tomaatje gevuld met groenten bouquet en
parelgort
Trio van Winterse desserts : taartje van suikerbrood en eiwitschuim, taartje van witte
chocolade met kaneel en appelcompote, parfait van pistache en een compote van
gedroogd fruit
OF
Kaas assortiment van 5 verschillende kaassoorten met bijpassende garnituren
(supplement € 5,75)

Voor de lunch bent u van harte welkom vanaf 11.30 uur en starten wij
met de lunch om 12.30 uur welke tot maximaal 15.30 uur duurt.

Lunch 3 gangen ( zonder * en **) € 57,50 p.p.
Wijnarrangement € 22,50 p.p.

Voor het diner bent u van harte welkom vanaf 18.00 uur en starten
wij met het diner om 19.00 uur

Diner 5 gangen (met * en **) € 82,50 p.p.
Wijnarrangement € 35,50 p.p.

Beide menu’s worden geserveerd met een amuse vooraf en brood
met smeersels.

Kerst menu kinderen € 26,50
(Kinderen tot 12 jaar)
Voorgerecht:
Taartje van sushi rijst met grote garnalen en mayonaise van appel en bieslook
OF
Rolletje van carpaccio met zonnebloempitten, ijsbergsla en Parmezaanse kaas
OF
Kopje tomaten soep met gehaktballetjes en een kaasbroodje
Hoofdgerecht:
Krokante witvisfilet met remoulade saus
OF
Biefstukje met champignonsaus of een braadjus
OF
Spiesje van kipkluifjes en kipnuggets met zoete tomatensaus
Nagerecht:
Ijs coupe met aardbeien compote en chocolade schuim, kerstkransjes en marshmallows

