Reservaties& INFO
U kan telefonisch reserveren op 012 44 10 44.
Uw reservatie is definitief na betaling in de Infirmerie
of na storting op rekeningnummer BE97 0017 2741 9749
met vermelding van uw naam, aantal personen,
‘Kerstbrunch’, ‘Kerstmenu’ of ‘Oudejaarsavond’.

Bart Nicolaers
Sint-Ursulastraat 11 • Begijnhof • B-3700 Tongeren
T +32 (0) 12 44 10 44 • M +32 (0) 476 98 52 61 • info@infirmerie.be
BTW BE 0891.600.739 • IBAN BE97 0017 2741 9749

Dit dient te gebeuren uiterlijk voor 15 december 2017.

Openingsuren
woe, don, vrij & zat: 11u30 > 22u • zon: 9u30 > 22u

Reserveer tijdig want het aantal plaatsen is beperkt.
Menu en prijzen onder voorbehoud van eventuele drukfouten

maandag & dinsdag op aanvraag
reservaties mogelijk voor groepen vanaf 30 pers.

V.U.: Bart Nicolaers, Sint-Ursulastraat 11, B-3700 Tongeren

Wij wensen u alvast
een sfeervolle Kerst
en een gelukkig, gezond
en voorspoedig 2018

EindejaarsFEESTEN 2017

Kerstbrunch
25 december van 11u30 tot 15u30

KerstMENU
25 december vanaf 17u

OudejaarsAVOND
31 december om 19u

Ontvangst met cava en sinaasappelsap

Luxe koud buffet

Kerstmenu

Oudejaarsmenu

Variatie van fijne vis- en vleesgerechten
met o.a. gerookte vissoorten | tomaat garnaal
fijne charcuterieën | wild pasteien | …
vergezeld met verse salades

Aperitief: cava, sinaasappelsap en 2 hapjes
***
Zeebarbeel | champagnesaus | winterprei
***
Cappuccino van bospaddenstoelen
***
Fazantfilet | zalf van pastinaak | peertje met steranijs
savooi&spek | veenbessensaus | gratin
***
Tarte tatin | caramel-ijs

Aperitief: cava, sinaasappelsap en 2 hapjes aan tafel
***
Gravad’lax van zalm | avocado | wakame
***
Risotto boschampignons | gerookte eendfilet
***
Kalfstournedos | savooi | spruitjes
spek | witlof | portosaus | gratin
***
Mascarpone | rode vruchten | witte chocolade

Kindermenu

Mokka met tafelsnoepjes

Soepbar
Bouillon met boschampignons met gerookte eend snippers
Velouté van witloof met grijze garnaaltjes

Warm buffet
Gegrilde zeebarbeel | venkel en tomaat | crème van paprika
Gevulde kalkoen | shiitakeroom
Hertengebraad | Grand Veneur
Wildstoverij met veenbessen
Gekaramelliseerd witlof | stoofpeertjes
wintergroentjes | gegratineerde bloemkool
gratin | pomme-poire | rozemarijnaardappeltjes

Kids aan tafel geserveerd
(kunnen ook aan het buffet aanschuiven)

Tomatensoepje
Kalfsballetjes | lange hamburger | kibbeling
appelmoes | frietjes

Dessert
Rijkelijk gevuld met feestelijke zoete lekkernijen en fruit

Dranken

Aperitief: kinderbubbels en kinderhapjes
***
Tomatenroomsoepje
***
Kipfilet | appelmoes | frietjes
***
Kinderijsje

Dranken
Witte en rode huiswijn | Cristal Alken
frisdranken | fruitsap | waters van Bru
koffie en thee

Witte en rode huiswijn | Cristal Alken
frisdranken | fruitsap | waters van Bru
koffie en thee in buffetvorm
Kerstbrunch
Kinderen van 5 tot 12 j.
Kinderen onder 5 j.

7 60 (incl. dranken)
7 28 (incl. dranken)
Gratis

5, 4, 3, 2, 1,...
Om middernacht klinken we op het nieuwe jaar
met een glas champagne en zorgt
DJ JURGEN Ritzen
voor de nodige ambiance.

Nachtbuffet vanaf 1 uur
Luikse bouletjes | kippenvleugeltjes | aardappelwedges
Franse uiensoep met croutons

Dranken
Witte en rode huiswijn | Cristal Alken
frisdranken | fruitsap | waters van Bru
koffie en thee in buffetvorm

Kerstmenu
Kindermenu (5 tot 12 j.)
Kinderen onder 5 j.

7 65 (incl. dranken)
7 28 (incl. dranken)
Gratis

Oudejaarsavond

7 115 (incl. dranken)

