kerstbuffet 2018

Kerstbuffet Brabant op Landgoed de Biestheuvel
Bent u op zoek naar een kindvriendelijke locatie in Brabant, waar u gezellig met uw familie kunt gaan dineren
met kerst? Zoek niet verder en boek dit aantrekkelijk én gezellig arrangement. Op Landgoed de Biestheuvel
verstaat men de kunst van sfeer brengen. Het buitenterrein is verlicht door duizenden lichtjes en de zalen zijn
voor de gelegenheid, feestelijk versierd in kerstsfeer. We zien u graag op ons kerstbuffet.
Bospaddenstoelen-crème soep

Toezegging aanwezigheid van de minister van

Tomatensoep

Feestelijke Zaken

****

De minister van feestelijke zaken geeft acte de

Rijkelijk gegarneerde rundvleessalade

présence. Hij heeft een brief gekregen van de kerstman

Paté met cranberrysaus

en wil deze graag open maken. Met behulp van de

Salade met gerookte zalm

kinderen gaat hij aan de slag. Verder kunnen de

Bruschetta (tomaat-ui-knoflook-basilicum)

kinderen zich binnen vermaken op de luchtkussens

Groene salade met gegrilde groene asperges

of buiten in de speeltuin en op de air-trampoline.

Diverse stokbroden met kruidenboter en

Tijdens het buffet kunnen de kinderen zich laten

tomatentapenade

schminken of een balletje trappen op de voetbaltafel XL.

****
Kip Biestheuvel

U kunt dit arrangement boeken op 1e kerstdag (dinsdag

Runderstoofpotje gestoofd in abdijbier

25 december). Wij verwachten u om 14.00 uur en rond

Warme beenham met een honing-tijm saus

de klok van 18.00 uur ruimen wij de buffetten af.

Varkenslapjes met champignonsaus
Zalmfilet van de plaat met een tuinkruidensaus

Prijzen kerstbuffet

Champignons gebakken in knoflook olie en

Kinderen 0-2 jaar

verse kruiden
Stoofpeertjes in rode wijn en kaneel

gratis

Kinderen 3-12 jaar

€ 17,50 p.p.

Volwassenen

€ 37,50 p.p.

Aardappelgratin
Frietjes

Liever persoonlijk contact?

****

Bel dan met telefoon (0497) 59 12 57 of mail

Kerstdessert: ijs met warme kersen, 2 soorten bavarois

info@biestheuvel.nl

en witte chocolade mousse.
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