KERST BIJ
TRIANGEL
Kom samen met je gezin, familie of
vrienden genieten van een heerlijk
brunchbuffet of een kerstbuffet. Je
bent welkom op de eerste of tweede
kerstdag tussen 12:00 en 15:00 uur
(brunchbuffet) of tussen 17.30-20.00
uur (kerstbuffet).
Namens het team Triangel heten wij
je van harte welkom!
Dieetwensen? Graag even vooraf doorgeven
Reserveren is verplicht en kan enkel telefonisch
via 055-3121265

BEKIJK SNEL ONS
KERSTMENU

Elburgerweg 1, 7345 ED Wenum-Wiesel

KERST
BRUNCH
Allereerst krijg je bij de start een lekker glaasje bubbels.
Vervolgens is het tijd voor ons uitgebreide brunchbuffet en
kan je naar wens je gerechten selecteren.
Keuze uit tomaten- of bospaddenstoelensoep
KOUDE GERECHTEN:
Broodjes: croissants, kaiserbroodjes, bolletjes, desembrood,
en kerststol.
Beleg: beenham, rosbief, kiprollade, runderrollade, fricandeau,
gerookte ribeye en gerookte kipfilet.
Kaas: jong belegen, boeren oude kaas, mosterdkaas, brie en
geitenkaas.
Salades: zalm, rundvlees en aardappel.
Gerookte vis: zalm, makreel, meerval, heilbot en forel.
Eiergerechten: gekookt ei, roerei en omelet.
WARME GERECHTEN:
Beenham met honing-mosterdsaus, gerookte zalm, entrecôte
in truffeljus, gestoofde witvis, kip in paddenstoelenroomsaus,
gehaktballetjes in jus gekookte rijst, frites, gebakken
aardappels, witlof met ham en kaas, wildstoofschotel, rode
kool en stoofperen.
NAGERECHTEN:

33,50
p.p

Chocolademousse, pudding, tiramisu, omelette sibérienne,
vier soorten ijsbollen, mini muffins, brownies, soesjes, eclaires,
longueur taartjes, apfelstrudel, poffertjes, pancakes, wafels
met kersen, verse fruitsalade, slagroom, chocoladesaus en
aardbeiensaus.
DRANKEN: melk, karnemelk, vruchtensappen en aanmaak
limonade

Kinderen tot 4 jaar 9,95
Kinderen tot 12 jaar 17,95

KERST
BUFFET
Allereerst krijg je bij de start een lekker glaasje bubbels.
Vervolgens is het tijd voor ons uitgebreide kerstbuffet en kan
je naar wens je gerechten selecteren.
Keuze uit tomaten- of bospaddenstoelensoep
KOUDE VOORGERECHTEN:
Gerookte vis: paling, zalm, makreel, heilbot en meerval.
Salades: zalm, rundvlees en aardappel.
Vlees: carpaccio, gerookte ribeye, gerookte kip, wildpaté,
kalfsmuis, rauwe ham, coppa, kiprollade, runderrollade en
fricandeau.
Brood met diverse smeersels
WARME GERECHTEN:
Beenham met honing-mosterdsaus, gerookte zalm,
entrecôte in truffeljus, wildstoofschotel met peertjes, kool en
puree, wildzwijnshaas met veenbessensaus, kip in kerriesaus,
eend in krieksaus, varkenshaas in champignonroomsaus,
gehaktballetjes in jus, huisgerookte zalm, witvis met tomaat,
kappertjes en olijven, spruitjes, appeltjes compote, gekookte
rijst, frites, gebakken aardappels, witlof met ham en kaas en
een uitgebreid rauwkost buffet.
NAGERECHTEN:

47,50

Chocolademousse, pudding, tiramisu, omelette sibérienne,
vier soorten ijsbollen, mini muffins, brownies, soesjes, eclaires,
longueur taartjes, apfelstrudel, poffertjes, pancakes, wafels
met kersen, verse fruitsalade, slagroom, chocoladesaus en
aardbeiensaus.

p.p

Kinderen tot 4 jaar 12,50
Kinderen tot 12 jaar 21,50

GEWOON
GENIETEN

Elburgerweg 1, 7345 ED Wenum-Wiesel

