Kerstmenu 2020
Vier de Kerstdagen thuis en laat u verwennen door de heerlijke gerechten en goede service van Eetcafé De Groes.
Voor de Kerstdagen hebben wij een speciale, uitgebreide menukaart samengesteld. Geef uw bestelling
voor 23 december door middels dit bestelformulier. Het tijdstip van bezorgen of afhalen gaat in overleg met ons.
Als extra service bieden wij de mogelijkheid om koude gerechten tussen 12:00 en 15:00 te laten bezorgen!

VOORGERECHTEN

PRIJS

Broodzakje, diverse broodsoorten met kruidenboter, kruidenmayonaise en tapenade

€5

Tomatensoep met basilicumolie, crème fraîche en gehaktballetjes

€5

Mosterdsoep met uitgebakken spekjes

€5

Heldere bospaddestoelensoep met groene kruiden

€6

Dungesneden carpaccio van ossenhaas met truffelmayonaise, huisgemaakte pesto,
pijnboompitten en Parmezaan

€8

Gerookte zalm met kruidenmayonaise, op een bedje van gemengde sla en toast

€8

Gefrituurde champignons in bierbeslag met romige knoflooksaus

€7

Kipcocktail met selderij, mandarijn en romige cocktailsaus

€7

Traditionele garnalencocktail van Hollandse garnalen met citrusvruchten en
romige cocktailsaus, geserveerd met toast

€ 12

Kerstpalet “De Groes”, combinatie van koude voorgerechten, (vanaf 2 personen) rundercarpaccio,
gerookte zalm, gemarineerde gamba’s, rauwe ham met meloen, kipcocktail, wildpâté met compôte
van rood fruit, gemarineerde olijven, breekbrood, kruidenboter en kruidenmayonaise

€ 13 p.p.

HOOFDGERECHTEN

PRIJS

Schnitzel met saus naar keuze (champignonsaus, pepersaus of satésaus)

€ 14

Spare-ribs “De Groes” met romige knoflooksaus, grote- of kleine portie

€ 14/17

Kuenen Beef Burger, 200 gram Zelhems Black Angus rundergehakt met gekonfijte ui,
bacon, oude kaas, truffelmayonaise op een traditionele burgerbol

€ 15

Spies kippendijsaté, satésaus, kroepoek, krokante uitjes en atjar tjampoer

€ 14

Gebakken zalmfilet met huisgemaakte Hollandaisesaus, citroen en rucola

€ 16

Gamba’s met verse tuinkruiden en citroen, afgeblust met room

€ 16

Biefstuk médaillons (3 stuks) met champignonsaus of pepersaus of kruidenboter

€ 16

Familiegerecht deLuxe: Kerstrollade van runderbavette met rozemarijnjus (1,2 kg voor 4 a 5 pers)

€ 80

AANTAL

AANTAL

Tijdens de Kerstdagen worden alle hoofdgerechten geserveerd met aardappel gratin,
ratatouille van groente, luxe rauwkost, Vlaamse frieten en mayonaise
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VEGETARISCHE GERECHTEN

PRIJS

Vegetarische wrap met spinazie, rode ui, zongedroogde tomaatjes, champignons,
huisgemaakte pesto en mozarella

€ 15

Handgemaakte ravioli met ricotta en spinazie in romige truffelsaus, Parmezaanse kaas en rucola

€ 16

Salade Brie met honing, walnoten, appel en kruidenmayonaise

€ 10

KINDERGERECHTEN

PRIJS

Friet met frikandel met bakje snoeptomaatjes/komkommer en appelmoes

€6

Friet met kroket met bakje snoeptomaatjes/komkommer en appelmoes

€6

Friet met spare-ribs met bakje snoeptomaatjes/komkommer en appelmoes

€7

DESSERTS

PRIJS

Cheesecake “De Groes”, California-style baked cheesecake met limoen,
vanille en rode vruchtenconfiture

€6

Huisgemaakte appeltaart met slagroom

€4

Flurry “De Groes” Snickers-style

€5

Familie Bavarois (4 a 5 personen) in tulband-vorm afgegarneerd met dessertsaus
en slagroom, keuze uit bitterkoekjes, aardbei of sinaasappel

€ 15

AANTAL

AANTAL

AANTAL

Grand Dessert “Proeflokaal De Groes”. Stel je eigen dessert samen:
Fudgy caramel shortbread

€ 2,25

Traditionele crème brûlée

€ 2,25

Chocoladebrownie met pecan nuts

€ 2,25

Duo witte en bruine chocolade mousse

€ 2,25

Cheesecake California baked style met rode vruchtenconfiture

€ 2,25

Mini chocolade hoorntje (2 stuks) met unbaked cookie dough

€ 2,25

Trifle van mascarpone, met Oreo kruim en rood fruit

€ 2,25

Traditionele Indonesische spekkoek

€ 2,25

KERST TAPA-BOX VOOR TWEE PERSONEN

PRIJS

Breekbrood - Gemarineerde olijven - Notenmix - Kruidenboter - Kruidenmayonaise
Wrap carpaccio - Wrap gerookte zalm - Waldorfsalade - Vleessalade Tonijnsalade - Gemarineerde gamba’s - Rauwe ham met meloen - Salami spianata
romana - Salami ventricina - Salade Caprese - Pecorino kaas - Luxe wild pâté Javaanse kip - Cheesecake - Fudgy caramel shortbread - Choco hoorntje cookie dough

€ 39,50

Tip: breid het assortiment uit met warme gerechtjes: 4 Chorizo-kroketjes - 4 gamba’s in krokant
€ 15
jasje van aardappel - 2 drumsticks - 2 spare-ribs - 4 gehaktballetjes in Toscaanse tomatensaus
Totaal:
Naam

Tel.

Adres
Datum

1e kerstdag (25 december)
Afhalen

2e kerstdag (26 december) Tijdstip:

Bezorgen

Heeft u nog vragen? Telefoon

+31 314 622044

AANTAL

