Paasbrunch

Pasen 2019
Welkomstdrankje
Heerlijk bruisend huisaperitief
Soep
Licht gebonden kippensoep met lente-ui, gerookte kip en maïs
Koude gerechten
Luxe broodsoorten en paasbrood, gekookte eieren, diverse
Hollandse kazen en diverse zoetigheden, cocktail van
zalmsalade met garnalen, rozemarijnbrood belegd met filet
Americain en zoete ui, cocktail van rundvleessalade en
beenham, tramezzini sandwich met brie en notenpasta,
eiersalade met bieslook en uitgebakken spekjes,
cocktail van gerookte kip en verse ananas, serranoham met
meloensalade en sinaasappel, tramezzini sandwich met
kruidenkaas en gerookte zalm, rundercarpaccio met rucola,
geroosterde tuinboon, spekjes, parmezaandressing
Warme gerechten
Roerei met gebakken spekreepjes, beenham vers van het mes met
tuinkruidenjus,
huisgemarineerde en gepocheerde zalmzijde, gegrilde
cherrytomaat, courgette en banaansjalot, rosevalaardappel met
zeezout en rozemarijn, aardappelgratin met Cheddar
Paasdessert
Diverse taartjes, panna cotta van cassis en Oreo, cheescake
met advocaat,
aardbeitjes, chocolademousse met krokante paaseitjes en
diverse soorten ijs
Wij nodigen u van harte uit voor onze gezellige en smakelijke
Paasbrunch welke wij op 1ste en 2de Paasdag, 21 en 22 april,
presenteren in onze restaurantruime Boathouse078.
Wij ontvangen u rond 12:00 uur met een bruisend
welkomstdrankje. Vervolgens serveren wij de soep, waarna u

aansluitend kunt genieten van deze overheerlijke brunch in
Paassferen. De duur van de Paasbrunch is +/- 3 uur.
Afgelopen jaren was de brunch tijdens Pasen een groot succes,
dus wacht niet te lang met reserveren!Uiteraard is het ook
mogelijk om te komen dineren op 1ste Paasdag (op 2de Paasdag
zijn wij alleen geopend voor de brunch). Benieuwd welke
gerechten onze chef dagelijks bereidt?
Brunch, kind 4 t/m 12 jaar
16.75
Brunch, volwassene
33.50
Als u gebruik wilt maken van onze Paasbrunch, dan is het
noodzakelijk om te reserveren. Zo weet u zeker dat we een
mooie plek voor u klaar hebben staan.
* Reserveringen voor de Paasbrunch op 21 en 22 april alleen
mogelijk om 12:00 uur.

