
NIEUW op beide kerstdagen: 
kerst gourmetbuffet met live muziek. 

En misschien komt de Kerstman ook nog wel even langs. 
U kunt reserveren op beide kerstdagen op de door u gewenste tijd vanaf 17.00 uur. 

 
Het gourmetbuffet is ook te combineren met de bowlingbanen à € 27,50 per uur per baan. 

 
 

              
 
                          

 
 
 
 
 
 

 
 

Kerstbrunch in ‘Brasserie 1885’ 
Beide kerstdagen 

Van 11.00 tot 14.30 uur 
Na een feestelijk ontvangst met Cava, wordt er een uitgebreid brunchbuffet gepresenteerd. 

De brunch bestaat uit een royaal assortiment soepen, koude en warme gerechten 
Met tot slot een uitgebreid dessertbuffet. 

Prijs per persoon: € 36,50 p.p. 
Kinderen 4 t/m 11 jaar: € 16,50 p.p. 

 

Ook te combineren met de bowlingbanen à € 27,50 per uur per baan. 

Kerst gourmetbuffet 
 

 Vanaf het buffet: 
2 soorten soep met brood en smeersels 

*** 
U kunt uw eigen gourmet samenstellen vanaf het 

uitgebreide buffet: 
met diverse soorten vlees, royale garnituren, koude 

en warme sauzen 
*** 

Kerstdessert (geserveerd) 
 

Prijs per persoon: € 39,75 
Kinderen 2 t/m 5 jaar: € 15,50 

Kinderen tot 6 t/m 11 jaar: € 25,50 

 



 

  Kerst in ‘Brasserie 1885’ 
Beide kerstdagen met live muziek. 

  
U kunt kiezen van onze à la carte kaart met gerechtjes in  

tussengerecht porties. 
Daar kunt u zelf een mooi kerstmenu uit samenstellen. 

 
 

Catering tijdens de Kerstdagen:  

 

Ambachtelijke salades: 

 
Rundvleessalade à € 14,50 p.p. (minimaal 2 personen) 

Royaal opgemaakte salade met Ardennerham met meloen, fricandeau, kalkoengebraad, rosbief, 
paté, beenham en Serranoham. 

 
Zalmsalade à € 17,50 p.p. (minimaal 2 personen) 

Een mooie zalmsalade, rijkelijk opgemaakt met haring, gerookte makreel, 
Hollandse garnalen, zalmrilette, gerookte zalm en paling. 

 
Koud & warm buffet à €29,50 p.p. (minimaal 15 personen) 

Opgemaakte huzaren- en zalmsalade, stokbrood met kruidensmeer, 
Wildpeper, kipsaté met satésaus, varkenshaasmedaillons met champignonsaus en aardappelwedges. 

(wijzigingen in het buffet zijn helaas niet mogelijk) 
 

Luxe ijstaarten à € 18,00 (voor ca. 6 personen) 
Smaken: mascarpone- braam / citrimoen / aardbei-room 

 
Luxe bavaroistaarten à € 18,00 (voor ca. 6 personen) 

Smaken: chocolade / veelfruit 
 


