KERST 2022
Ook dit jaar heten wij u tijdens de Kerst graag welkom
voor een diner in ons sfeervolle restaurant.
Voor een kerstdiner hebben wij beide Kerstdagen
aankomsttijden beschikbaar in de middag en avond.
Bij reserveringen tussen 13:00 en 17:00 uur geldt het
driegangen diner en bij reserveringen vanaf 17:30 uur
geldt het viergangen diner.
Op de volgende pagina’s treft u onze menu’s voor
de kerstdiners aan.
Heeft u vragen of wilt u een reservering maken?
Bij voorkeur via een e-mail aan:
info@plankenwambuis.nl
Telefonisch kunnen wij soms moeilijker bereikbaar zijn op 026 – 482 1251
(wilt u bellen, dan graag tussen 10:00-12:00 en 15:00-17:00 uur)

zondag 25 & maandag 26 december 2022
Kerstdiner middag | menu driegangen diner

Voorgerecht
Vis: rilette makreel | gerookte zalm | Hollandse garnalen | kervel mayonaise
Vlees: reebokpaté | hertenham | brioche | vijgen
Vegetarisch: linzen | pompoen | hazelnoot | geitenkaas
Wildbouillon | ravioli | knolselderij | truffel | lavas
Pastinaaksoep | ras-el-hanout | eend | peterselie olie
(als vegetarische soep mogelijk zonder eend)

Hoofdgerecht
Hertenboutfilet | rode wijn | specerijen | pure chocolade
Black Angus Steak | rode port | sjalotten | zwarte knoflook
Doradefilet | witte wijn | vadouvan | gamba
Vegetarisch - Risotto: cèpes | bospaddenstoelen | rucola | parmezaan
Hoofgerechten worden geserveerd met bijpassende bordgarnituur.
Een aanvullende aardappel- en groentengarnituur kunt u los bestellen.
Frites mayonaise 4.50 | Aardappelgratin 4.50 | Seizoensgroenten 4.50

Dessert
Kerst dessert: witte chocola | pure chocola | mandarijn | cookie dough roomijs
Kaasplank: diverse kazen | vijgen amandelbrood | kweepeer

Dit menu geldt voor reserveringen op beide kerstdagen tussen 13:00 en 17:00 uur
Menuprijs driegangen diner à € 55,00 p.p. dan wel à € 49,50 p.p. (bij keuze voorgerecht soep)
excl. bijgerechten

zondag 25 & maandag 26 december 2022
Kerstdiner avond | menu viergangen diner
Voorgerecht
Vis: rilette makreel | gerookte zalm | Hollandse garnalen | kervel mayonaise
Vlees: reebokpaté | hertenham | brioche | vijgen
Vegetarisch: linzen | pompoen | hazelnoot | geitenkaas

Tussengerecht
Wildbouillon | ravioli | knolselderij | truffel | lavas
Pastinaaksoep | ras-el-hanout | eend | peterselie olie
(als vegetarische soep mogelijk zonder eend)

Hoofdgerecht
Hertenboutfilet | rode wijn | specerijen | pure chocolade
Black Angus Steak | rode port | sjalotten | zwarte knoflook
Doradefilet | witte wijn | vadouvan | gamba
Vegetarisch - Risotto: cèpes | bospaddenstoelen | rucola | parmezaan
Hoofgerechten worden geserveerd met bijpassende bordgarnituur.
Een aanvullende aardappel- en groentengarnituur kunt u los bestellen.
Frites mayonaise 4.50 | Aardappelgratin 4.50 | Seizoensgroenten 4.50

Dessert
Kerst dessert: witte chocola | pure chocola | mandarijn | cookie dough roomijs
Kaasplank: diverse kazen | vijgen amandelbrood | kweepeer

Dit menu geldt voor reserveringen op beide kerstdagen vanaf 17:30 uur
Menuprijs viergangen diner à € 62,50 p.p. excl. bijgerechten

zondag 25 & maandag 26 december 2022

kinder-kerstmenu

Kerstmenu voor de kinderen | drie- of viergangen diner

Voorgerecht
Rundercarpaccio
of
Gerookte zalm met toast

Tussengerecht
Tomatensoep

Hoofdgerecht
Kabeljauw | aardappelgarnituur | groenten
of
Kindersteak | aardappelgarnituur | groenten

Dessert
Kinder-kerst-dessert

Menuprijs driegangen diner (zonder tussengerecht) à € 32,50 p.p.
Menuprijs viergangen diner à € 37,50 p.p.

