Winter Wonderland
Menu
2018
Hotel de Schout
Raadzaal

Kerstmenu 2018
Keuze uit:
12 voorgerechten
8 hoofdgerechten
3 desserts

De kerst staat geheel in het thema van

Winter Wonderland
U krijgt een heerlijke winterse amuse van de chef aangeboden

Voorgerechtenbuffet
Een ruim assortiment kleine voorgerechten, combineer zoveel u wilt
Houthakkersbrood met kruidenboter en sauzen
Carpaccio van de runderlende met Parmezaan snippers, pijnboompitjes,
balsamico en truffel mayonaise
Twentse ham en meloen
Salade caprese met mozzarella, basilicum en cherrytomaat
Cocktail van gerookte kip met verse ananas en kerriesaus
Cocktail van rivierkreeftjes
Rauwkostsalade
Pasta tonijnsalade
Visplateau
Gerookte zalm, gepocheerde zalm en gerookte forel
Vleesplateau
Twents Nagelhout, wildzwijn coppa di parma en serranoham
Soepen
Heldere Wildbouillon getrokken van verschillende soorten wild
Tomatensoep (vegetarisch) met cherrytomaatjes

Hoofdgerechten (geserveerd aan tafel)
Keuze uit:

Black Angus biefstuk van de dikke lende
Een malse biefstuk geserveerd met een groene pepersaus
en een bier-uien marmelade
Wild Peper
Goed gevulde wildpeper van hert, wildzwijn en haas,
geserveerd met aardappelpuree, rode kool en een stoofpeer
Varkensribroast
Varkensfilet aan het bot op tutti frutti van vruchten
daarbij een tijm jus
Maiskuikenfilet
Gebakken maiskuikenfilet met gedroogde pancetta en
een saus van gepofte tomaatjes, olijven en pijnboompitten
Eendenborst
Boerderij eendenborst met een dropjus en gekarameliseerde
venkel
Knoflookgamba’s
Gemarineerde knoflookgamba’s met cherrytomaatjes geserveerd
met een kruidige basmatirijst en een saus van gepofte knoflook
Doradefilet
Gegrilde doradefilet op een groente ratatouille met een
limoenbotersaus
Zoetzure Aubergine
Pittige zoetzure aubergine met sugarsnaps en sesam,
geserveerd met basmatirijst

De hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelgarnituur, rauwkostsalade en warme
groente

Nagerechten (geserveerd aan tafel)
Keuze uit:
Wentelteefjes van suikerbrood
Wentelteefjes van suikerbrood met speculaasroomijs, gele room
en vanille-peertjes
Coupe Amarenenijs
Coupe amarenen/kersenijs met gemarineerde rode vruchten en
slagroom
Kaasplankje ( + € 3,50)
Vier soorten kaas (De Rotterdamsche Oude, Le Petit Doruvael, Rochebaron
en Brugge Blomme) met brood, nootjes, druiven en een gelei van kweepeer

Kindermenu

Tomatensoep
***
Krokant gebakken vis
of
Gebakken varkenshaas (120 gram)
of
Kipnuggets
****
Kinderijsje

Hoofdgerechten worden geserveerd met warme groente, appelmoes en krokante friet

