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Op onze Kerstbuffetten o.a.:
• cocktails en amuseglaasjes
• visvariëteiten met bijpassende garnituren
• koude vleessoorten incl. wild
• luxe rauwkostsalades
• drie bijzondere soepen
waaronder onze tomatensoep
• klassiek kerstpasteitje
• diverse broodsoorten,
kruidenboter en toebehoren
• warme bereidingen van
vlees en wild met onder
andere varkenshaas,
schnitzel en biefstuk
• warme visbereidingen
• frites, aardappelgratin en
pommes décorées
• warme groenten
• snacks en pannenkoekjes
• drie soorten ijs en sorbetijs
• warme kersen
• mousses en bavaroises
• slagroom, gebak & friandises

Brunch 2de Kerstdag
Van 11.30 uur tot 15.00 uur
presenteren wij u een grootse
brunch. Vele voorgerechten,
diverse broodsoorten, soepen,
salades, warme vlees- en
visgerechten, kindergerechten en een uitgebreid
dessert staan deze middag
voor u klaar. Voor de
kinderen is er een speelhoek,
videohoek en WIFI aanwezig.
De prijs per persoon bedraagt
€ 29,50 incl. koffie, thee, jus
d’orange, appelsap,
Chocomel en Fristi.
Kinderen van 2 t/m 12 jaar
betalen € 2,00 per jaar en
mogen aan het einde een
cadeautje uitzoeken.

Casseweg 1A, Ospel
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Kerst
Dinerbuffet 1ste kerstdag
Schuif ook dit jaar weer aan voor ons uitgebreide
Kerstdinerbuffet vol met heerlijke gerechten.
Geniet van de vele luxe voorgerechten, mooi opgemaakte
saladeschalen, gevulde soepen, vele vlees, vis- en wildspecialiteiten en diverse kindergerechten die wij u op
feestelijke wijze zullen presenteren. En natuurlijk een grote
keuze uit de lekkerste nagerechten voor klein en groot.
En kinderen kunnen spelen in diverse speelhoeken.
U kunt reserveren voor het middagbuffet met aanvang
tussen 12.00 en 13.00 uur of voor de avond met inloop
tussen 18.00 en 19.00 uur. U kunt dus op uw gemak
komen genieten. De prijs per persoon excl. consumpties
bedraagt € 39,50 en kinderen van 2 t/m 12 jaar betalen €
2,00 per jaar dt ze oud zijn.
Voor ieder kind is er bij het weggaan een leuk cadeautje.

Dinerbuffet 2de kerstdag
Ook op 2de kerstdag bent u van harte welkom om aan te
schuiven bij het Kerstdinerbuffet. Wederom een groots buffet
vol heerlijke voor- hoofd- en nagerechten. Op 2de Kerstdag
kunt u reserveren voor het dinerbuffet met binnenkomst
tussen 17.00 en 18.00 uur. Volwassenen betalen € 33,50
p.p. excl. consumpties en voor kinderen van 2 t/m 12 jaar
kost het buffet € 2,00 per jaar inclusief een cadeautje bij het
weggaan.
Bij reservering kunt u, zolang beschikbaarheid dit toelaat, uw
voorkeur voor zaal aangeven: Port, Piraterij of Reutskamer.
tel. 0495 - 64 13 56
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