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Kerst op Landgoed Ginkelduin
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Met Kerst wordt het weer sfeervol genieten op Molecaten Park Landgoed Ginkelduin.
De vonkelende lichtjes, een prachtig versierde kerstboom en hartelijke bediening maken het een
hele fijne plek voor een gezellige avond uit. Reserveer nu uw tafel voor steengrillen op 1e en/of 2e
Kerstdag, de Kerstbrunch op 2e Kerstdag of kies voor een overheerlijke salade voor in uw bungalow.
Wij verzorgen u graag een overheerlijke Kerst!

1e en 2e Kerstdag: Kerst-Steengrill
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Aanvangstijd tussen 17:30 & 19:30 uur (op basis van beschikbaarheid)
Volwassenen: € 32,50 per persoon
Kinderen t/m 12 jaar: € 16,50 per kind
***
Heldere tuinkruiden bouillon
***
Op 1e en 2e Kerstdag kunt u ongedwongen uit met familie of vrienden. Gezellig
aan tafel zelf kokkerellen. Lekker zelf uw eten klaarmaken, het vlees
bereiden zoals u dat wilt, met een uitgebreid garnituur van gekleurde
paprikaringen, champignonpartjes, ui-ringen en rauwkost.
Wij serveren runderbiefstuk, malse kipfilet, varkenshaasmedaillon en runderburger.
Met vers afgebakken stokbrood, kruidenboter, sausjes en frietjes.
***
Verrassend kerstdessert
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2e Kerstdag –Kerstbrunch
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Aanvangstijd vanaf 11:30 uur (buffet opent om 12:00 uur)
Volwassenen: € 29,50 per persoon
Kinderen t/m 12 jaar: € 13,50 per kind
***
o.a. kerststol, luxe broodjes, vleeswaren, kaas,
kippensoep, gevulde kiprollade, roerei, salades, warme beenham,
verschillende soorten vis, visstoofschotel met rijst en nog veel meer!
Voor de kinderen: frietje, snacks, pannenkoeken en poffertjes
***
Dessertbuffet met o.a.
vers fruit,
warme wafels met kersen,
chocoladefontein met soesjes

Genieten van Kerst zonder te hoeven koken!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bestel voor de Kerstdagen een heerlijke vis- en/of vleessalade.
Stokbrood, sausjes en kruidenboter worden er apart bij geserveerd.
Vissalade
***
Salade van zalm, opgemaakt met o.a. :
gerookte zalm, garnalen en zoute haring.
Af gegarneerd met passende garnituren.
Vleessalade
***
Salade van rundvlees, opgemaakt met o.a.:
paté, ardennerham met meloen, rosbief en slagersachterham.
Af gegarneerd met passende garnituren.
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Reserveringsformulier Kerst 2018
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Naam

:…………………………………………………………………

Vast telefoonnummer

:…………………………………………………………………

Mobiel telefoonnummer

:…………………………………………………………………

E-mailadres

:…………………………………………………………………
Aantal

Aantal

Gewenste

vowassenen

kinderen

aanvangstijd

1e Kerstdag - Steengrill
2e Kerstdag - Steengrill
2e Kerstdag - Kerstbrunch
Vissalade

Aantal

Afhaaltijd *

2 personen

€ 29,50

13.00 of 17.00 uur

4 personen

€ 39,50

13.00 of 17.00 uur

6 personen

€ 49,50

13.00 of 17.00 uur

2 personen

€ 24,50

13.00 of 17.00 uur

4 personen

€ 34,50

13.00 of 17.00 uur

6 personen

€ 44,50

13.00 of 17.00 uur

Vleessalade

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
Stuur het ingevulde reserveringsformulier naar:
Molecaten Park Landgoed Ginkelduin, o.v.v. Kerst, Scherpenzeelseweg 53, 3956 KD Leersum
Of stuur een e-mail naar: ginkeltuin@molecaten.nl
Goed om te weten:
•
Afrekenen van uw reservering gebeurt na afloop en kan contant, per pin of creditcard.
•
De salades zijn af te halen in de Ginkeltuin (bar bij het zwembad). Afrekenen van de salade gebeurt
bij het afhalen hiervan en kan contant, per pin of creditcard.
•
De reservering is definitief na schriftelijke bevestiging van Landgoed Ginkelduin.
•
Annulering geschiedt conform de standaard voorwaarden van Horeca Nederland.
•
Uitgegeven (cadeau/tegoed)bonnen zijn tijdens de kerstvakantie niet inwisselbaar.

Handtekening voor akkoord:
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