Vier kerst bij
e
d
S
o
o
c
h
R
u
ur
e
D

KERSTBROCHURE 2017

Kerstarrangementen
De Roode Schuur beschikt over een hotel met 57 design suites, zeven
multifunctionele zalen en Restaurant Meadows.
Omdat wij het altijd veel te gezellig vinden organiseren we ook dit jaar weer
diverse activiteiten tijdens kerst; heerlijk met de hele familie, knus met het
gezin of lekker relaxed met z’n tweetjes.
In deze brochure staat overzichtelijk weergegeven wat de mogelijkheden zijn:

Kerstbrunch
3-gangen kerstfondue
5-gangen kerstdiner
Onze arrangementen
Kerstcadeau

MEER INFORMATIE OF RESERVEREN?
ALLE ARRANGEMENTEN ZIJN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID.
NEEM CONTACT MET ONS OP VIA INFO@DEROODESCHUUR.NL
OF 033 246 16 02.

Kerstbrunch
KOUDE GERECHTEN
Rundercarpaccio gemarineerd met pesto,
Parmezaanse kaas en aceto balsamico
Visplateau met gepocheerde en gerookte
zalm, makreel, forel en Noorse garnalen
Italiaanse hammen: met parmaham,
spinata romana en Coppa di Parma
Couscous salade met paprika, rode ui en
tomaat
Huzarensalade met dungesneden
fricandeau
Russische aardappelsalade met diverse
frisse groenten
Wildzwijnpaté met cumberlandsaus en
wildzwijnham
Kaasplateau met brie, jong belegen,
tuinkruidenkaas

(€34,95)

WARME GERECHTEN
• Mediterrane quiche
• Pilafrijst
• Zalm uit de oven
• Rollade van kippendijen met een
roomsaus van paddenstoelen
•	
Ambachtelijke beenham uit de oven
met gepofte tomaat
• Mini saucijzenbroodjes
BROODJES
• Kerststol
• Roombotercroissants
• Luxe mini waldkorn- en maisbroodjes
• Oerbroden
• Luxe koffiebroodjes
DESSERTS
• Diverse soorten vruchtenbavarois
• Tiramisu
• Nijkerkse mokkaschuimgebakjes
• Brownies
• Chocolade lolly’s
• Salade van vers fruit
• Omelette Sibérienne

Diverse soorten jam, honing, hagelslag
en chocoladepasta
Met allergieën of dieetwensen kan rekening worden gehouden mits van tevoren vermeld in de reservering

KINDEREN 4 TOT 12 JAAR:
€12,50

DATUM:
25 EN 26 DECEMBER 2017

KINDEREN TOT 4 JAAR:
GRATIS

TIJD:
11.30 UUR – 15.00 UUR

3-gangen kerstfondue

(€32,50)

VOORGERECHT
Rundercarpaccio gemarineerd met pesto, Parmezaanse kaas
en aceto balsamico

FONDUE
Fondue vlees
Gemarineerde varkenshaasstukjes, ossenhaaspuntjes,
gemarineerde kipfilet en kleine gehaktballetjes
of
Fondue vis
Blokjes zalmfilet, spiesje van jumbo garnalen, met kerrie gemarineerde
pangafilet en een rolletje van forelfilet
of
Fondue kaas
Roosjes bloemkool en broccoli, wortelbolletjes, courgette en rode ui

DESSERT
Witte chocolade mousse, coulis van passievruchten, crumble,
ijs van witte chocolade en een schuim van mango

Met allergieën of dieetwensen kan rekening worden gehouden mits van tevoren vermeld in de reservering

KINDEREN 4 TOT 12 JAAR:
€12,50

DATUM:
25 EN 26 DECEMBER 2017

KINDEREN TOT 4 JAAR:
GRATIS

TIJD:
VANAF 18.00 UUR

5-gangen kerstdiner

(€59,50)

Carpaccio van hert met een mousse van eendenlever
en een confit van rode ui

Ravioli van coquilles met petit legumes en een luchtige saus
van langoustine

Kabeljauw met pomme dauphine en zeekraal met een Hollandaise schuim

Reebiefstuk en sukade, chutney van rode kool, puree van knolselderij,
stoofpeertje, gemarineerde paddenstoelen en een krachtige wildjus

D
BIJPASSEN
5-GANGEN
NGEMENT
WIJNARRA
€27,50

Witte chocolade mousse, coulis van passievruchten, crumble, ijs van
witte chocolade en een schuim van mango

Wij serveren op tafel onbeperkt stokbrood met
kruidenboter, friet & diverse sauzen

Met allergieën of dieetwensen kan rekening worden gehouden mits van tevoren vermeld in de reservering

KINDEREN 4 TOT 12 JAAR:
€12,50

DATUM:
25 EN 26 DECEMBER 2017

KINDEREN TOT 4 JAAR:
GRATIS

TIJD:
VANAF 18.00 UUR

Onze arrangementen
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HOTELARRANGEMENT I
2-DAAGS KERSTBRUNCH ARRANGEMENT
• 1 Overnachting in een Comfort Plus Suite
• 1x Kerstbrunch voor 2 personen

PRIJS P.P.

€79,-

Aankomst mogelijk op 24 december
of 25 december

HOTELARRANGEMENT II
2-DAAGS KERSTFONDUE ARRANGEMENT
• 1 Overnachting in een Comfort Plus Suite
•	1x 3-gangen Kerstfondue voor 2 personen
op de dag van aankomst
• 1x uitgebreid ontbijtbuffet voor 2 personen

PRIJS P.P.

€89,-

4
5

HOTELARRANGEMENT IIII
3-DAAGS KERSTFONDUE ARRANGEMENT
• 2 overnachtingen in een Comfort Plus Suite
•	1x 3-gangen Kerstfondue voor 2 personen
(Eerste Kerstdag of Tweede Kerstdag)
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet voor 2 personen

PRIJS P.P.

€149,-

Aankomst mogelijk op 24 december,
25 december of 26 december

HOTELARRANGEMENT IV
3-DAAGS KERSTDINER ARRANGEMENT
• 2 overnachtingen in een Comfort Plus Suite
• 1x 5-gangen Kerstdiner (Eerste Kerstdag
of Tweede Kerstdag)
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet voor 2 personen

€169,-

Aankomst mogelijk op 24 december,
25 december of 26 december

Alle arrangementen zijn alleen telefonisch te reserveren of per mail: info@deroodeschuur.nl

Aankomst mogelijk op 25 december of 26 december

Kerstcadeau

HOTELARRANGEMENT III
2-DAAGS KERSTDINER ARRANGEMENT
• 1 Overnachting in een Comfort Plus Suite
• 1x 5-gangen Kerstdiner voor 2 personen
	 op de dag van aankomst
• 1x uitgebreid ontbijtbuffet voor 2 personen
Aankomst mogelijk op 25 december of 26 december

PRIJS P.P.

€109,-

Op zoek naar een leuk kerstcadeau? Geef een waardebon
van Hotel De Roode Schuur cadeau. In te leveren voor een
hotelovernachting. De waardebon is bij ons verkrijgbaar.

PRIJS P.P.
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