EindejaarsFEESTEN 2019

KerstBrUNch
25 december van 11u30 tot 15u30
Ontvangst met cava en fruitsap vergezeld van 2 hapjes aan tafel

luxe koud buffet
Tataki van tonijn, gemarineerde venkel en sushi gel
Noorse visschotel: zalm, heilbot, forel
Tomaat garnaal
Vitello tonato | rucola | kappertjes
carpaccio junior beef | parmezaan | zongedroogde tomaat
assortiment Italiaanse vleeswaren | Pasteien van wild
confituren en chutney’s | salades en sausen

soepbar
soepje van butternut met Italiaanse ham
Roomsoepje van bospaddenstoelen met bosduifsnippers

Warm buffet
Gegrilde zeebaars, venkel en tomaat, crème van paprika
Risotto bospaddestoel (veggie)
schartong, Noilly Prat, postelein
stoverij edelhert
supreme fazant “Brabançonne”
Rode kool | knolselderpuree | spruitjes | witloof | appeltjes
amandelkroketjes | aardappelgratin | rozemarijnaardappel

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

Tomatensoepje
Kalfsballetjes | lange hamburger | Kibbeling
appelmoes en frietjes

Dessertbuffet “Pere Noël”
chocomousse | tiramisu | crème brulée | pannacotta
mini-gebakjes | soesjes | brownie | bavarois
mini-pannenkoekjes | appelbeignets
vanille-ijs | chocoladesaus | vers fruit

Drankenpakket
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 62 (incl. dranken)
7 28 (incl. dranken)
Gratis

KerstMENU
25 december vanaf 17u
Kerstmenu
aperitief, cava of sinaasappelsap met 2 hapjes van de chef
***
Filet van zeeduivel | little gem
gekonfijte groenten | Ras El Hanout
***
Roomsoepje van bospaddenstoelen,
raviolini van wild en snippers gerookte eend
***
supreme van fazantenhen
crème van aardpeer | savooikool en spekjes
appeltjes en veenbes | gebraiseerd witloof
knolselderpuree
***
Dessertje van de Kerstman
Fantasie van winterse dessertjes

Kindermenu
aperitief: kinderbubbels en kinderhapjes
***
Tomatenroomsoepje
***
Kipfilet | appelmoes | frietjes
***
Kinderijsje

Drankenpakket
Witte en rode huiswijn | cristal alken
Frisdranken | Fruitsap | Waters van Bru
Koffie en thee

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

7 72 (incl. dranken)
7 28 (incl. dranken)
Gratis

OudejaarsAVOND
31 december om 19u
Oudejaarsmenu
aperitief, cava of sinaasappelsap met 2 hapjes van de chef
***
Tonijn & coquille | limoen-gember
enoki | sushigel | haringkaviaar
***
Risotto van bospaddenstoelen
lauw gerookte bosduif | chips van pastinaak
***
Filet van hertenkalf | crème van gele wortel
spruitjes & schorseneer | witloof & crosnes
jus van hert | amandelkroket
***
Dacquoise | pannacotta van witte chocolade
gekarameliseerde vijg | chocoladesorbet
Mokka met tafelsnoepjes

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

Nachtbuffet vanaf 1u
luikse bouletjes | kippenvleugeltjes | aardappelwedges
Franse uiensoep met croutons

Drankenpakket
Witte en rode huiswijn | cristal alken
Frisdranken | Fruitsap | Waters van Bru
Koffie en thee in buffetvorm

Oudejaarsavond

7 120 (incl. dranken)

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’
De betaling dient te gebeuren uiterlijk voor 12 december 2019

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

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

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

Wij wensen u alvast
een sfeervolle Kerst
en een gelukkig, gezond
en voorspoedig 2020

