“Kerstmenu’s”

Zeer gewaardeerde gast,
Tijdens de feestdagen verwelkomen wij u graag in ons serre - restaurant " De Beukenhof " waar
u kunt genieten van de met zorg bereide diners in een sfeervolle ambiance.
Rondom de openhaard en met muzikale omlijsting, serveren wij gastronomische
6- gangendiners waarin marktverse seizoensproducten een belangrijke rol spelen.
Betreffende aanpassingen van het menu: vegetarisch, bij voorkeur geen vis – of wildgerechten,
houden wij hier graag rekening mee. Tijdens uw reservering worden wij hiervan graag op de
hoogte gesteld .
Onze jonge gasten genieten zoals altijd mee, kindermenu’s zijn op aanvraag mogelijk in te
vullen.
Tevens zal de Kerstman in ons restaurant een gezellig bezoekje aan onze gasten brengen, met
een leuk presentje.
Wij danken u bij voorbaat voor het in ons gestelde vertrouwen en verwennen u graag tijdens
deze feestelijke dagen in ons serre restaurant “ De Beukenhof ”.
Met gastvrije groet,
Marleen, Ruud, Fabiola en Rachelle Curvers
Grand Hotel Monopole, Valkenburg
info@grandhotelmonopole.nl
www.grandhotelmonopole.nl
Tel: 043-6013545

Eerste Kerstdag
25 december 2018
Menu
Taartje van gerookte Schotse zalm met kabeljauw en scampi
op een oosterse salsa
***
Cappuccino van kreeft
mini-loempia gevuld met kreeft
***
Duivenborstfilet op zuurkool
geserveerd met appel, bloedworst, krokant spekje en Calvadossaus
***
Sorbet
verfrissend tussendoortje
***
Kalfshaas filet met Morillesaus op koolrabi à la crème met haricots verts
gekonfijte kastanjes, krokante Rösti en gepofte cherrytomaatjes
***
Kerstbal met pistachemousse en kersencremeux

Prijs per couvert: 1ste kerstdag

€ 69,00

Wijnarrangement:
inclusief bijpassende wijnen
tafelwater en koffie

€ 35,00

“Bob”- arrangement

€ 22,50

Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom voor een feestelijke ontvangst met gelegenheid tot
aperitieven.
Aanvang van het kerstdiner: 18.30 uur

Tweede Kerstdag
26 december 2018
Menu
Grietfilet met artisjokbodem gevuld met ratatouille
***
Pompoensoep met pompoenpitolie en spekjes
***
Kwartelborstfilet
met truffelsaus en risotto van bospaddenstoelen
***
Sorbet
verfrissend tussendoortje
***
Medaillon van Veluwehert -en sucade
saus van aalbessen en basilicum, stoofpeer, spruitjes en taartje van aardappel
***
“Surprise Noël”
Chocolade bavarois met blauwe bessen en bosvruchtengelei

Prijs per couvert: 2de kerstdag

€ 67,00

Wijnarrangement:
bijpassende wijnen,
tafelwater en koffie

€ 35,00

“Bob”- arrangement

€ 22,50

Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom voor een feestelijke ontvangst met gelegenheid tot
aperitieven.
Aanvang van het kerstdiner: 18.30 uur

