
KerstavondRESERVEER N
U!

Op alle dagen eten kinderen t/m 3 jaar gratis mee. Kinderen van 4 t/m 11 jaar ontvangen 50% korting. Heb je specifieke wensen? Geef dit dan aan bij jouw reservering.
Alle dagen zijn optioneel uit te breiden met een wijnarrangement vanaf €22,50 p.p.

Paté | Notencrème
Paté en croûte met kruidensla, 

atjar van rode kool en notencrème
★★★

Pastinaak | Hazelnoten
Crèmesoep van geroosterde pastinaak 

met dragon en hazelnoten
★★★

Parelhoen | Witlof
Gebraden parelhoen suprême met een duxelle
van champignons met gekarameliseerde witlof,

spekaardappel en een jus van sherry
★★★

Cheesecake | Sinaasappel
Ambachtelijke cheesecake met 

sorbetijs van sinaasappel

Om jouw diner compleet te maken hebben wij een heerlijk 
wijnarrangement samengesteld. Elke gang wordt geserveerd met 
een uitstekend glas bijpassende wijn. Moet je nog rijden? Geen 
probleem! Voor jou hebben we een heerlijk BOB arrangement, 

hierbij geniet je van halve glazen wijn.

Wijnarrangement
4-gangen €22,50 p.p. (3 glazen*)
5-gangen €27,50 p.p. (4 glazen*)

★★★

BOB arrangement
4-gangen €13,75 p.p. (3 glazen*)
5-gangen €17,50 p.p. (4 glazen*)

*Bij de soep serveren we geen wijn

Wijnarrangementen

Aanvang: 19.00 uur
Staartstuk | Pesto

Dun gesneden carpaccio van staartstuk ingesmeerd met 
citroenpesto, geserveerd met gemarineerde suikersla 

★★★

Fazant | Zwarte olijf
Licht gebonden crèmesoep van fazant met chorizo en zwarte olijf

★★★

Heilbot | Venkel
Gebakken heilbotfilet met schaaldierenjus 

en lauwwarme salade van venkel met roze peper
★★★

Wildzwijnhaas | Mosterd
Rosé gebraden wildzwijnhaas met een jus van grove mosterd, 

zuurkool en een pancake van aardappel
★★★

Panna cotta | Chocolade
Panna cotta van kers met een mousse van chocolade 

en een bodem van krokante biscuit

5-gangen kerstdiner
1e & 2e Kerstdag

4-gangen kerstdiner

Vanaf

P.P.
€2250

LIVE MUZIEK

P.P.
€5250

P.P.
€3950

MEER INFORMATIE OF RESERVEREN? Bel 035 - 523 00 10 of mail naar info@hotelnautischkwartier.nl
Mastspoor 1 | 1271 GL | Huizen | www.hotelnautischkwartier.nl/feestdagen


