VOORGERECHT
Huisgerookte eendenborst
met een salade van geroosterde wintergroenten,
krokante schorseneren en gefermenteerde knoflook
of
Tartaar van kabeljauw met spitskool, waterkers,
gegrilde coquille en pepermayonaise
__________ __________
TUSSENGERECHT
Tarte Tatin van rode ui met camembert, rucola
en truffel-balsamico

KERSTDINER
25 DECEMBER
6 GANGEN MENU
18.00 uur – 23.00 uur
€ 67,75 p.p.


__________ __________

SPOOM
Spoom van bloedsinaasappel, munt en Prosecco
__________ __________

26 DECEMBER
5 GANGEN MENU
18.00 uur – 22.30 uur
€ 59,50 p.p.

HOOFDGERECHT
Gebakken hertenbiefstuk met cantharellen,
crème van spruiten en een wildjus
van cranberry en rozemarijn
of
Gebakken heilbotfilet met spinazie,
groene asperges, crabcake
en saus van langoustine
__________ __________
DESSERT
Amandelbiscuit met mousse van rood fruit, cassis,
vanille macarons en coulis van framboos

__________ __________
Kopje koffie en thee met bonbons



HOTEL & RESTAURANT DE SNIEP
BROEKWEGSCHOUW 209-211
T 079 3300980
E INFO@SNIEP.NL

VOORGERECHT
Salade van Roquefort, witlof en
gebakken peer
met kruidige siroop van rode
port
__________ _________
TUSSENGERECHT
Romige soep van bloemkool en
aardappel met profiteroles van
truffel
__________ __________
SPOOM
Spoom van bloedsinaasappel,
munt en Prosecco
__________ __________

KERSTDINER
VEGETARISCH

25 DECEMBER
6 GANGEN MENU
18.00 uur – 23.00 uur
€ 67,75 p.p.


26 DECEMBER
5 GANGEN MENU
18.00 uur – 22.30 uur

HOOFDGERECHT
Pallet van vergeten groeten
met geroosterde knolselderij,
linzen, crème van pastinaak
en pied des moûtons
__________ __________
DESSERT
Amandelbiscuit met mousse van
rood fruit, cassis,
vanille macarons
en coulis van framboos
__________ __________
Kopje koffie en thee
met bonbons

€ 59,50 p.p.
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KINDER KERSTMENU
VOORGERECHT
Salade van gegrilde kip en aardappel met spekjes
en dressing van honing en mosterd
__________ __________
TUSSENGERECHT
Verse tomatensoep met kerststerren van bladerdeeg,
mozzarella en basilicum
__________ __________
SPOOM
Alcoholvrije spoom van roodfruit en kinderchampagne
__________ __________
HOOFDGERECHT
Gebakken varkenshaas met haricots verts,
romige champignonsaus en frietjes
*of*
Huisgemaakte kibbeling van kabeljauw met ravigotesaus
en frietjes
__________ __________
DESSERT
Kinderijsje

25 december en 26 december 2018
18.00 uur – 23.00 uur
€ 27,75 per kind*

HOTEL & RESTAURANT DE SNIEP
BROEKWEGSCHOUW 209-211
T 079 3300980
E INFO@SNIEP.NL

*voor kinderen van 3 tot 11 jaar

RESERVERINGSFORMULIER KERSTDAGEN
Wij willen reserveren voor (aankruisen wat van toepassing is):
e
 1e Kerstdag
 2 Kerstdag
Ja, ik wil reserveren voor

Kerstbrunch
 Kerstdiner



GEGEVENS
Naam:_________________________________________
Adres:_________________________________________
Telefoonnummer:_______________________________
E-mailadres:____________________________________
Aantal personen: _______ waarvan kinderen: _________
Vegetarisch:_____________________________________
MENU KEUZE
VOORGERECHT
 Eendenborst
 Tartaar van kabeljauw
 Salade van roquefort (V)

aantal:__
aantal:__
aantal:__

HOOFDGERECHT
 Hertenbiefstuk
 Heilbotfilet
 Pallet van vergeten groenten(V)

aantal:__
aantal:__
aantal:__

KINDERMENU
 Varkenshaas
 Kibbeling

aantal:__
aantal:__

 Wijnarrangement: __ personen
 Ja, ik wil graag informatie ontvangen over de
kerst hotelarrangementen

KERST BRUNCH
Ons uitgebreide buffet zal bestaan uit een diversiteit van
gerechten zoals gepocheerde zalm, huisgerookte zalm,
Hollandse garnalen, Caesarsalade, rundvleessalade met
gebraden rosbief en vegetarische pasta salade met feta,
olijven en geroosterde groenten.
Luxe vleeswaren zoals Serranoham,
onze eigen coppa di Sniep,
beenham, filet americain en ossenworst. Roereieren met spek.
Diverse soorten vers gebakken brood, croissants,
Deense patisserie, kerststol en boerenbroden.
Aan het buffet zal door één van onze koks gamba’s gebakken
worden met een Aziatische twist.
Voor de allerkleinste hebben we Franse frietjes, kipnuggets,
frikadelletjes, bitterballen en pannenkoeken.

Dessert
Grand dessert met overheerlijke ijstaarten, bavaroises,
flensjes met geflambeerde sinaasappelsaus, schepijs, slagroom, vers fruitsalade en
uitgebreide kaasplank.
Ter afsluiting volgt een kopje thee of koffie met bonbons.
Voor de kinderen is er de mogelijkheid tot het versieren
en bakken van kerstkoekjes die mee naar huis gaan.


25 december 2018 en 26 december 2018
Vanaf 11.00 uur – 14.00 uur
€ 39,50 per volwassenen
€ 17,50 per kind (4 tot 11 jaar)
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HOTELARRANGEMENTEN
 ARRANGEMENT 1 
Aankomst op 24 december
Vertrek op 25 december
Kerstbrunch in De Sniep
Overnachting o.b.v. een standaardkamer
Totaal € 88,50 per persoon exclusief toeristenbelasting
 ARRANGEMENT 2 
Aankomst op 25 december
Vertrek op 26 december
Diner 1e kerstdag
Brunch op 2e kerstdag
Overnachting o.b.v. een standaardkamer
Totaal € 147,50 per persoon exclusief toeristenbelasting
 ARRANGEMENT 3 
Aankomst 26 december
Vertrek op 27 december
Diner 2e kerstdag
Ontbijt op 27 december
Overnachting o.b.v. een standaardkamer
Totaal € 125,00 per persoon excl. toeristenbelasting
*Alle arrangementen zijn op basis van 2 personen op een kamer
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