Thuis lekker eten uit de keuken
van

Lieve gasten,
Helaas dit jaar geen kerst in ons met duizenden lichtjes versierde restaurant, maar we
laten je niet in de steek. We brengen gewoon een heerlijk 5 gangen menu bij je thuis!
Onze keuken doet alle voorbereidingen en met maximaal 5 minuten per gang,
een uitgebreide beschrijving, een oven en 1 of 2 pannen, tover je zo
een uitgebreid kerstdiner ‘a la Parck’ op tafel.
Stel zelf je kerstmenu samen uit de verschillende gerechten.
Ook aan onze kleinste gasten is gedacht.
Mail je keuze naar kerst@restaurantparck.nl en vermeld hierbij om welke kerstdag het
gaat, je adres en je mobiele nummer. Na deze bestelling ontvang je een betalingslink.
Wanneer de betaling is voldaan, ontvang je een bevestiging en is jouw bestelling
definitief. Bestellingen kunnen tot 23 december geplaatst worden.
Prijs 5 gangen kerstmenu: 37,50 p.p.
Prijs kids: 19,50

Wij zullen dan op de dag naar keuze tussen 12.00 en 14.00 de box thuisbezorgen.

Samen maken we er een smakelijke kerst van!

Menu
Amuse

Soep

Blini
met crème fraîche en zalmkaviaar
of
Lepel amuse
met eendenlevermousse
of
Lepel amuse
met mousse van avocado, limoen en chili

Bisque d’homard, volle kreeftenbisque
met verse rivierkreeftjes
of
Oxtail Clair, krachtige ossenstaartbouillon
met een laagje room
of
Pompoen-currysoep
met koriander en chili

Voorgerecht

Hoofdgerecht

Zalmrouleau
gevuld met crème fraîche
en dille, geserveerd met een
limoenmayonaise
of
Gebraden kalfsmuis
met kappertjes en een mayonaise
van ras el hanout
of
Bietencarpaccio
met geitenkaas, rucola,
pijnboompitten en een
honing-mosterddressing

Kabeljauw
met gepofte cherrytomaatjes, groene
asperges en hollandaisesaus
of
Tournedos
met kalfssukade, chips van pastinaak,
kalfsjus en gesauteerde spruitjes met
amandelschaafsel
of
Ravioli
gevuld met truffel en bospaddenstoelen,
geserveerd met een romige truffelsaus en
Parmezaanse kaas

Kids

Dessert

Tomatensoepje

Warm chocoladetaartje
met vers rood fruit

***
Biefstukje met kalfsjus en haricot verts
***
Cheesecake met puree van bosbessen

of
Cheesecake
met puree van bosbessen

Uiteraard is het ook mogelijk om heerlijke bijpassende wijn erbij te bestellen.
WIT: Chablis, Domaine de Bie filles, Frankrijk, Bourgogne
ROSÉ: Château Gassier, Frankrijk, Provence
ROOD: Prinsi, Barbera d’Alba, Italie, Piemonte

Fles € 15,00 Magnum 30,00
Fles € 9,95
Magnum 19,90
Fles € 11,00 Magnum 22,00

