KERSTFEEST IN RESTAURANT VILLA VELPERWEG 2018
PROGRAMMA 1STE KERSTAVOND
18.00 uur ; u wordt verwelkomd in onze bar of aan uw tafel met een
feestelijk glas Prosecco, vergezeld van een amuse-bouche
18.45 uur ; aanvang van het 6 gangen kerstdiner, hierbij kunnen wij een mooi bijpassend
wijnarrangement serveren.
22.30 uur ; nagenieten aan de bar, onder het genot van een drankje en bijpassende muziek
Kosten voor het 6 gangen diner zijn € 69.50 per persoon
Kosten voor het bijpassend wijnarrangement zijn € 32.50 per persoon
Menu 1ste kerstavond;
Gazpacho met in room gegaarde langoustine-staart
**&&**
Coquille St. Jacques Magie in eigen schelp gebakken
**&&**
Gebrande snoekbaars met een krokant van inkvis en een schuim van Morille
**&&**
Tournedos van hert met een saus van port en chocola
**&&**
3 soorten kaas met een huisgemaakte stroop en gekonfijte notenbrood
**&&**
Dessert van chocolade-bombe
! uiteraard houden wij graag rekening met uw dieet- en of vegetarische wensen.
Namens het team van de Villa, een smakelijk Kerstdiner.

KERSTFEEST IN RESTAURANT VILLA VELPERWEG 2018
PROGRAMMA 2de KERSTAVOND
18.00 uur ; u wordt verwelkomd in onze bar of aan uw tafel met een
feestelijk glas Prosecco, vergezeld van een amuse-bouche
18.45 uur ; aanvang van het 4 gangen kerstdiner, hierbij kunnen wij een mooi bijpassend
wijnarrangement serveren.
21.30 uur ; nagenieten aan de bar, onder het genot van een drankje en bijpassende muziek
Kosten voor het 4 gangen diner zijn € 49.50 per persoon
Kosten voor het bijpassend wijnarrangement zijn € 27.50 per persoon
Menu 2de kerstavond;
Carpaccio van hert met leverpareltjes en verse truffel
**&&**
Wildbouillon met geplukt wildgarnituur
**&&**
Black Angus filet met een saus van Madeira
**&&**
Dessert van chocolade- bombe
! uiteraard houden wij graag rekening met uw dieet- en of vegetarische wensen.
Namens het team van de Villa, een smakelijk Kerstdiner.

