Kerst voor thuis
Dit jaar kunt u voor de eerste keer genieten van een heerlijk Kerstdiner, gemaakt door chef Walter en zijn team. We
zorgen voor een goede verpakking van de diverse gerechten, met een duidelijke omschrijving. Alle gerechten
worden stap voor stap toegelicht met foto`s, die u vooraf per email ontvangt van ons. U bent dan zelf de Chef van de
avond!
Zalm *
Mierikswortel |Zilte kruiden | Rode biet
***
Langoustine *
Oude brokkelkaas | Piccalilly | Koningsboleet
***
Sukade **
Golden delicieus | Eendenlever | Amandel
***
Hert *
Knolselderij | Pistache | Bataat
***
Ananas *
Duindoorn | Dennenappel | Witte chocolade

Menu keuze
4 gangen *

Zalm I Langoustine I Hert I Ananas

52

5 gangen **

Zalm I Langoustine I Sukade I Hert I Ananas

64

Bij elk menu worden een amuse, brood en friandises bijgeleverd.
Mochten er allergenen of dieetwensen zijn, horen wij dit graag bij u bestelling.

Kaas selectie door kaas meester Bas van Hest van fromagerie Guillaume
Kaas i.p.v. dessert

4

Kaas als extra gang

12

Om de avond uit te breiden
Oesters per 6 stuks met Balinese vinaigrette

19

Oesters per 6 stuks naturel

12

Kaas voor thuis

12

Pata negra 80 gram

14

Dranken voor thuis
Sparkling
Bilcart Salmon Brut Pinot noir I Pinot Meunir I Chardonnay I Champagne | Frankrijk

95

Pere Ventura Cava Tresor Cuvée | Chardonnay, Xarel Lo | Catalonië | Spanje

38

WINE
Wit
Enate | ‘234’ | Chardonnay | Somontano | Spanje

25

Rood
Masseria Li Veli | Primonero | Negroamaro, Primitivo | Puglia | Italië

25

Bestellen
U kunt Kerst voor thuis BY Pouwe bestellen tot en met vrijdagavond 19 december.
-

De bestelling kunt u ophalen op 24 december tussen 11.00 en 14.00 uur.
De bestelling kunt u ophalen op 25 & 26 december tussen 11.00 en 13.00 uur.

U kunt de gerechten het beste in de koelkast bewaren tot u de gerechten gaat afmaken voor het diner.
Alle ingrediënten en gerechten zijn met aandacht en zorg voor vers geselecteerd, zoals u van ons gewend bent. De
gerechten zijn twee dagen te bewaren in uw koelkast.

U kunt de Kerst voor thuis bestelling plaatsen via info@restaurantpouwe.nl of bel naar 0165 854 008.

