
Kerst Brunch

Geniet met vrienden en familie van een heerlijk, luxe, onge-
dwongen kerstbrunch tussen 11:30 en 14:30 uur in Restau-
rant De Houtzagerij. U wordt ontvangen met een glas pro-
secco en ook voor de kinderen staat er een glaasje bubbels 

klaar.

De brunch zal bestaan uit verschillende luxe broodsoorten, 
van grof gesneden boerenbrood tot aan de kerststol. Het beleg 
bestaat onder andere uit diverse lokale kaas- en vleeswaren. 
Een lekker gekookt eitje, roerei en bacon zijn uiteraard aan-

wezig. Ook kunt u kiezen uit diverse rijk gevulde salades.

Naast de koude gerechten worden er ook warme gerechten ge-
serveerd, waaronder soep van het seizoen, tomatensoep, mini 

kipspiesjes, warme beenham, rollade, rosevalaardappeltjes 
en diverse seizoensgroenten. De kinderen kunnen hun bordje 

volscheppen bij het kinderbuffet.

Het buffet wordt afgesloten met een heerlijk grand dessert, met 
onder andere: chocolade brownie, huisgemaakte hangop, vers 

fruit, tiramisu en diverse ijssoorten.

Kinderen kunnen gedurende brunch gebruik maken van de 
indoor speeltuin.

26 december

Volwassenen : € 29.50
Kinderen 4 t/m 12 jaar : € 14.50

Kinderen van 0 tot 4 jaar : gratis



Kerst Brunch
De brunch bestaat uit:

Soep van het seizoen | tomatensoep | stokbrood kruidenboter

Diverse broodsoorten o.a. wit en bruin gesneden | boerenbrood 
| chocoladebroodjes | croissants | kerststol | kaiserbrotchen | 

volkoren bollen

Verse salade | huzarensalade | pasta salade | 
geitenkaassalade | salade nicoise

Kroketten | omelette | scrambled eggs | gekookte eieren | kipsaté | 
gebakken zalm | beenham | kipkluif

Visplateau met o.a. makreel | paling | garnalen | haring
Vleesplateau met o.a. boerenham | serranoham | 

salami | kipfilet | paté
Carpaccioplateau met rucola | pesto | pijnboompitten | 

Parmezaanse kaas
Plateau gerookte zalm met wasabi | rucola

Diverse zoetigheden

Grand dessert met o.a. hangop | scones | chocolade brownie | 
walnootkokos taart | fruitsalade | div. ijstaarten | bolletjes ijs

Voor de kinderen zijn er o.a. pannenkoeken | frites | kipnuggets 
| knakworsten | mini frikandellen | bitterballen | appelmoes | 

mayonaise | ketchup

26 december

Reserveren?
088 070  8 176


