
Op alle dagen eten kinderen t/m 3 jaar gratis mee. Kinderen van 4 t/m 11 jaar ontvangen 50% korting. Heb je specifieke wensen? Geef dit dan aan bij jouw reservering.
Alle dagen zijn optioneel uit te breiden met een wijnarrangement vanaf €22,50 p.p.

Kerstavond

RESERVEER NU!

Tartaar van dorade
Gebrande dorade | Zoetzure rode biet | Yuzu mayonaise | Sesam | 

Avocado | Mango gel | Krokante kropsla
★★★

Hert
Hertenfilet | Topinamboer | Stoofpeer | Pancetta | 

Anijspaddenstoelen | Bitterbal van paddenstoelenrisotto en 
Parmezaanse kaas | Hazelnoot | Portsaus

of
Kabeljauw

Winterkabeljauw | Geroosterde butternut pompoen | Zoete 
aardappel | Mini groente | Chips van lotuswotel |

Saus van strandkrabben
★★★

Panna cotta
Panna cotta van karnemelk en sinaasappel | Lolly van witte 

chocolade en kokos | Ambachtelijk gedraaid vanille-roomijs | Kruim

Carpaccio van gerookte runderlende
Carpaccio van op hooi en beuken gerookte runderlende | 

Gezouten popcorn | Crème van maïs | Pistache | In balsamico 
gemarineerde beukenzwammen

★★★

Warm gerookte Noorse zalm
Gerookte Noorse zalm | Gekarameliseerde witlof |

Gember | Gepofte quinoa
★★★

Duivenborst
Duivenborstfilet | Zoetzure winterpeen | Bonbon van geitenkaas 

| Saus van appelstroop | Gebakken sterappel | Crème van 
knolselderij | Geroosterde paranoten

★★★

Apfelwähe
Zwitserse Apfelwähe | Ambachtelijk, warm geserveerd 

appeltaartje | Vanille sabayon

4-gangen kerstdiner
2e Kerstdag

Rouleau van boerderijeend
Boerderijeend | Cannelloni van spitskool |

Abrikoos | Jus van morieljes
★★★

Oxtail clair
Ossenstaartbouillon | Selderij | Pastinaak |
Stengel van zwarte sesam en bladerdeeg

★★★

Coquilles
Gegrilde coquilles | Open ravioli van rivierkreeften en

mascarpone | Krokantjes van polenta | Schuimige saus
van schaaldieren en cognac

★★★

Reefilet
Gebraden reefilet | Enoki paddenstoel | Gefementeerde kool | 

Gegrilde prei | Aardappelmousseline | Vossenbessen | Cashew | 
Saus van eekhoorntjesbrood

★★★

Bordalou
Bordalou met pecannoten, ganache en five spices | Gel van peer | 

Sorbet van mandarijn

5-gangen kerstdiner
1e Kerstdag

3-gangen kerstdiner

P.P.
€4950

P.P.
€6950

P.P.
€36

MEER INFORMATIE OF RESERVEREN? Bel 0317 - 319 104 of mail naar info@hotelkleinzwitserland.nl
Klein Zwitserlandlaan 5 | 6866 DS | Heelsum | www.hotelkleinzwitserland.nl/feestdagen


