Vakantiepark De Krim
FEESTDAGEN 2019

Vier de feestdagen bij
Vakantiepark De Krim!
Wilt u optimaal genieten van de feestdagen
en dat zonder voorafgaande (kerst)stress in de
supermarkt of bij het koken? Dat kan in één van
de restaurants op Vakantiepark De Krim. In winterse sferen kunt u heerlijk komen genieten van
een gezellig kerstontbijt, een uitgebreide kerstof nieuwjaarsbrunch, een culinair kerstdiner, live
cooking of een speciaal juttersmaal.
Zo horen de feestdagen te zijn!
Uw reservering kunt u snel en eenvoudig doorgeven via het online reserveringsformulier.
Heeft u vragen? Neem gerust contact op!
Het team van Vakantiepark De Krim wenst u
alvast veel voorpret en hele fijne feestdagen!

1e & 2e Kerstdag:
4-gangen diner
Geniet van een heerlijk 4-gangen kerstdiner in
’t Paviljoen. Laat u in de watten leggen en geniet
van de feestelijke gerechten en fijne gesprekken
met uw tafelgenoten. Zitten er kinderen aan tafel?
Speciaal voor 4- tot 11-jarigen serveren wij een
4-gangen kindermenu. Wilt u nog even rustig
natafelen, maar zijn de kinderen toe aan meer
actie? Dan kunnen zij zich uitleven in het aangrenzende kinderspeelparadijs.
- MENU Voorgerechten
Eendenborst, dungesneden met een chutney van rode bieten, noten en winterse kruidenmelange
of
Proeverijtje van zalm - gebakken zalm, zalmmousse, wakame, zoetzure komkommer en gerookte zalm
of
Winterse salade met gepofte appel, gegrilde schorseneren, granaatappel en Texelse oude kaas

Soepen
Krachtige wildbouillon met venkel en doperwten
of
Bospaddenstoelensoep met truffel en groene kruiden

Hoofdgerechten
Zeeduivel met stamppot van knolselderij en paling geserveerd met een jus van mosterd en dragon
of
Hertenbiefstuk met mousse van zuurkool, mini-witlof, cantharellen en pistache
of
Gevulde pattisson met parelgortrisotto, tomatensalsa en pompoenpitten

Dessert
Petit Kerst-dessert met tiramisu, kaneelijs, kletskop van ontbijtkoek en karamelsaus
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- KINDERMENU Voorgerechten
Rundercarpaccio met frambozendressing, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en rucola
of
Meloen met rauwe ham, rucola en honingdressing

Soep
Tomatensoep met balletjes en vermicelli

Hoofdgerechten
Kipfilet met mousseline, rode kool en stoofpeer
of
Ossenhaas met haricots verts, aardappelkroketjes en verse appelmoes

Dessert
Verrassings dessert

INFORMATIE & RESERVEREN
Datum: 			
Tijd: 				
Locatie: 			

woensdag 25 en donderdag 26 december
17:00 - 22:00 uur
Restaurant ‘t Paviljoen

Volwassenen:		
Kinderen: 			

€ 34,50 per persoon
€ 17,25 per persoon (4 t/m 11 jaar)

Reserveren: 		
			

wij adviseren u vooraf te reserveren
via het online reserveringsformulier

Vragen of contact:

sales@krim.nl - 0222 390 118

