Juliette’s Christmas brunch
Onze Cosina is voor kerstdagen omgetoverd tot een waar brunch paradijs .Een open keuken waar je
ogen en oren te kort komt. Onze koks zijn a la minute bezig de lekkerste gerechten voor je te bereiden.
Fish & Seafood
gerookte forel – gerookte zalm - makreel met Sezuan peper - gestoomde zalm met dille
Noorse garnalen – oesters
Paté & Charcuterie
grove boeren pâté’s - lamsham – wild pâté
coppa - chorizo - Italiaanse salami’s - Coburger
geserveerd met veenbessen compote piccalilly, noten en croutons
Salads
Caprese salade met mozzarella, tomaat en basilicum
Romaine salade met crouton en Parmezaanse kaas
Penne salade met pesto, Parmezaan, gegrilde paprika, courgette en aubergine
Rauwkost salade met witlof, bleekseldrij, radijs en pan sucre
Aardappel salade met cornichon, rode ui en gevulde eieren
Anti pasti
gemarineerde olijven - Taggische olijven - gevulde rode peppadews
tomaten - en paprika tapenade - en basilicum pesto
Cheese
Brie de meaux -- Blue Stilton – Manchego – soignon
geserveerd met druiven, noten en appelstroop
Brodentafel
met plaatbroden in wit en gilde korn – molensteenbrood – Brusselse wit – kerststol
geserveerd met Tzatziki, whisky cocktail saus, kruidenboter en verse knoflook saus

Hot dishes
In onze open keuken kun je genieten van onze koks aan het werk. Ze bereiden zonder
geheimen de lekkerste gerechten direct waar je bij staat.
Boeuf Bourgignon
met mousseline en geglaceerde wortel
Gegrilde kippendijen
Geroosterde aardappelen met rozemarijn en knoflook
Gamba
la plancha gamba’s gelakt met Piri Piri
Sliptong
Citroen botersaus en kappertjes
Gevulde Portabella
Met spinazie, brie en noten
Pasta Pesto
Pesto roomsaus en Parmezaanse kaas
Sweeter than Sweet
Trifle met vanille creme en roodfruit , Tiramisu met lange vingers en cacao,
Carrot cake, redvelvet, chocolade taart, vers fruit, meloen soorten hangop en slagroom

Prijs per persoon € 30,00 exclusief dranken
Prijs kids 4 tot en met 9 jaar € 17,00 exclusief dranken
Kids tot en met 3 jaar gratis

