Driegangen afhaalmenu Gasterij Henry VIII
Beste gast,
Allereerst een gezond 2021 gewenst. Afgelopen maanden hebben onze gasten genoten van de afhaalmaaltijden,
getuige de leuke persoonlijke reacties via mail, social media, vaak voorzien van ludieke foto’s. Ons kerst- en
sylvestermenu werden in het bijzonder gewaardeerd, vandaar dat we een mooie slankere vorm serveren vanaf vier
januari. Hieronder treft u het driegangen keuzemenu en werkwijze aan. Namens ons team, dank voor uw vertrouwen
en alvast smakelijk eten gewenst.
Wat bieden wij:


dagelijks tussen 17:30 en 19:00 u afhaalmogelijkheid



een smakelijk driegangenmenu voor 31,50 euro p.p. dat u zelf nog dient op te warmen of



alleen een hoofdgerecht? Dat kan voor 19,50 euro p.p.



begeleidende wijnen vanaf 15,- euro per fles. Bestelling > 100 euro, fles rood of wit cadeau



bereidingswijze (verwarmen) vindt u op de afzonderlijke gerechten

Wat vragen wij van u:


geef de dag voor het afhalen uw menukeuze via mail info@gasterijhenry.nl aan ons door en geniet de dag
erna van uw menu



u betaalt contant / pin tijdens het afhalen via de hoofdingang (tegenover de receptie) aan de bar van het
restaurant tussen 17.30-19.00 u



gelieve het Landal huisnummer, aantal gasten, naam en telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken, in de
mail vermelden

Wat wensen wij u:


smakelijk eten en hopelijk mogen wij u snel weer verwelkomen ons restaurant
VOORGERECHTEN
GRAVAD LAX
Huisgemarineerde Zalm - Single Malt Whisky - Mosterd - Dille - Komkommer - Cress Salade

of
VITELLO TONNATO
Huisgemaakte Kalfs Roastbeef - Tonijn Crème - Kappertjes - Rucola - Balsamico Uitjes - Zwarte Olijf
of
ANTIPASTI
Parmaham - Salami - Coppa di Parma - Mortadella - Grissini - Zwarte Olijven - Balsamico Uitjes
of
RUNDER ROASTBEEF
Sappige Runder Roastbeef - Rucola - Zongedroogde Tomaatjes - Truffelcréme - Parmezaan

HOOFDGERECHTEN
KALFSSUCADE
Langzaam Gegaarde Kalfssucade - Jus van Gekonfijte Sjalotten - Aardappel Mousseline
of
PARELHOENSUPRÈME
Parelhoensuprème - Madeirasaus - Zuurkool Stamppot - Spekjes
of
RAVIOLI EEKHOORNTJESBROOD
Verse Ravioli Eekhoorntjesbrood - Spinazie - Truffel Room - Parmezaan
of

ZALMFILET
Zalmfilet - Spinazie - Aardappel Mousseline - Witte Wijnsaus

NAGERECHTEN
CHEESECAKE
Huisgemaakte Cheesecake - Mascarpone - Rood Fruit Coulis
of
CRÊPES SUZETTE
Drie Flensjes - Grand Marnier Saus- Sinaasappel
of
CHOCOLADE
Mousse Pure Chocolade - Panna Cotta - Fudge - Chocolade Crumble
of
KAAS
Verschillende Geaffineerde Kazen - Vijgen - Kweepeer

OMSCHRIJVING
GRAVAD LAX
VOOR

VITELLO TONATO
ANTIPASTI
RUNDER ROASTBEEF
KALFSSUCADE

HOOFD

PARELHOENSUPREME
RAVIOLI EEKHOORNTJESBROOD
ZALMFILET
CHEESECAKE & ROOD FRUIT

NA

CREPES SUZETTE
CHOCOLADE
KAAS

Geldig van 4 januari t/m 31 januari

AANTAL

