Kerst
vier je bij

Restaurant- &
Grand Cafe Java
in Veendam

Op kerstavond, 1e en 2e kerstdag zijn wij geopend om u een onbezorgde en smakelijke kerst te bezorgen!
Zoals u van ons gewend bent zorgen we ervoor dat alles weer in prachtige Kerstsfeer is en dat er
heerlijke Kerstgerechten voor u bereid worden.
Stel tijdens de Kerst uw eigen keuzemenu samen uit onze menukaart en laat u verwennen
door onze keukenbrigade onder het genot van een goed glas wijn of een ander drankje naar wens.
Onze bedieningsmedewerkers zullen u indien gewenst begeleiden bij de keuze van
een passend wijnarrangement.

Tijden: Vanaf 15.00 uur
3-gangen kerstmenu met amuse vooraf

39,50 per persoon.

4- gangen kerstmenu met amuse en stokbrood vooraf

42,50 per persoon.

3-gangen kinderkerstmenu

14,50 per kind.

Alvast reserveren? Dat kan! We zien u graag tijdens de gezellige periode rond de Kerstdagen!

Kerstmenu
Amuse
---------- * * * ---------Voorgerechten
Carpaccio van gerookte Zalm met gemengde sla, cherrytomaat, rode ui en mosterd dille dressing.
Rundercarpaccio met mesclun sla, cherrytomaat, rode ui, Parmezaanse kaas, cashewnoten, kruidenolie en truffelmayonaise.
Groninger mosterdsoep (vegetarisch mogelijk) met uitgebakken spekjes en ringen van bosui.
Pasteitje met paddestoelenragout.
Uiensoep met peterselie, bosui en kaasstengel.
Bruschetta Geitenkaas met rode druifjes op een bedje van salade en tomatensalsa.
---------- * * * ---------Hoofdgerechten
Duo van vis bestaande uit zalmﬁlet en Black Tiger garnalen geserveerd met hollandaise saus.
Mixed grill; Selectie van uitmuntende kwaliteit vlees; o.a. Kippendijen, Spare-ribs, varkensvlees en rundvlees.
Geserveerd met een huisgemaakte BBQ- en Knoﬂooksaus.
Varkenshaas Medaillons met gebakken ui en champignons geserveerd met champignonroomsaus of pepersaus.
Mals gebakken biefstuk Medaillons geserveerd in huisgemaakte jus.
Vegetarische groenten Quiche met crème fraîche en pijnboompitten.
Kalkoendij spies met stroganoffsaus en vergeten groenten.
Stoofpotje van Groninger weiderund met Groninger koek, Hertog Jan’s Grand Prestige en verschillende gestoofde groentes.
Alle gerechten worden geserveerd met een frisse rauwkost salade, stoofpeertjes (volgens grootmoeders recept), gebakken aardappelen,
steakfriet en huisgemaakte mayonaise.
---------- * * * ---------Dessert
Brusselse wafel gevuld met vanille roomijs, warme kersen en verse slagroom.
Wentelteefjes van suikerbrood met vanille ijs en kaneel.

Kinderen
---------- * * * ---------Hoofdgerechten
Fish & Chips of Diamanthaas geserveerd met steakfrietjes, salade, appelmoes en mayonaise.
---------- * * * ---------Dessert
Kinderijsje

