4-gangen Kerstmenu
Java’s 4 Gangen menu bij u thuis
Elk diner wordt geserveerd met vers afgebakken
stokbrood met kruidenboter, Aioli en tomatensalsa.
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Hoofdgerechten
Biefstuk Medaillons
Mals gebakken biefstuk medaillons geser veerd

in huisgemaakte jus

Zalm let
Zalm let in papillot geser veerd met een hollan
daise
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Om af te halen of te laten bezorgen
Reserveer van te voren uw tijd om af te halen
of te laten bezorgen.
Geef uw bestelling van te voren door

saus.

Tortilla
Licht pikant gewokte groenten met falafel,
kerrierijst en
gegratineerd met kaas.

Schnitzel
Van de lende in roomboter gebakken geser veerd
met een pepersaus
of champignonroomsaus.

Mixed Grill
Selectie van uitmuntend kwaliteit vlees; o.a.
Kippendijen, Spare-ribs,
varkensvlees en rundvlees. Geser veerd met
onze huisgemaakte
BBQ- en kno ooksaus.

Varkenshaas Medaillons
Botermalse medaillons geser veerd met cham
pignonroomsaus
of pepersaus.

Pastaschotel
Vegetarische pasta met verschillende soorten
groenten en een
huisgemaakte roomsaus.

Aan de kleintjes is ook gedacht à 13,95
euro per persoon
Keuze uit spare ribs of kipnuggets met frietje
s en appelmoes.

Afhalen tijdens de kerstdagen, kan vanaf 12:00 - 20:00
Het kerstmenu geldt op 24, 25 en 26 december
Bezorgkosten tijdens kerst zijn 4,00 euro

