
FEESTDAGEN
 2022

BRUNCH  |  DINER



OPENINGSTIJDEN

Kerstbrunch 
11:00 tot 15:00 uur 

Kerstdiner
vanaf 16:00 uur

1E & 2E KERSTDAG

Reserveren gewenst

Kerstavond 24/12 : geopend tot 17:00 uur

Oudejaarsdag : gesloten 

Nieuwjaarsdag : gesloten



KERSTBRUNCH 
1e & 2e Kerstdag

Op beide kerstdagen kunt u bij ons gezellig komen genieten van een heerlijke brunch 
in ons feestelijk aangeklede restaurant.

Start met een soepje van de Chef

Geniet van een uitgebreide lunch etagère 
met carpaccio, parmaham, wild paté, 
gerookte zalm, taco met verse tonijn, 

makreelsalade, geitenkaas met vijgenbrood, 
Old Amsterdam en een kroketje 

De brunch wordt geserveerd met kerstbrood, croissantjes, 
vers afgebakken brood, jam, Nutella en boter

Sluit af met een feestelijk kerstdessert

FEESTElIJKE KERSTBRUNCH
39,5 per persoon

Geniet van een uitgebreide lunch met een 
wrapje gerookte kip, kaas, ham, 

Nutella, croissantje, kerstbrood en verse broodjes

Sluit af met een feestelijk kinderkerstdessert

Start met een tomatensoepje

KERSTBRUNCH KIDS
22,5 per persoon



5-GANGEN KERSTDINER 
69  per persoon

STARTER
Start met een feestelijke kerstamuse

vOORGERECHT
Keuze uit:

Wild zWijn duo
Lasagne van pastrami en wildwijn 

coppa met kletsbrood en een kletskop 

TarTaar van gerooKTe maKreel
Met tzatziki, een salade van 

komkommer en Granny Smith

BurraTa
Carpaccio van pommodori tomaten, 

tomatencrumble, basilicum 
en olijvenmayonaise 

TUSSENGERECHT
Bisque 

Kreeftenbisque met een gamba (vegetarisch alternatief mogelijk)

HOOFDGERECHT

HerT
Hertenrugfilet geserveerd met rode kool, puree van knolselderij, 

aceto-balsamico jus en een wild kroketje

HeilBoT
Heilbotfilet geserveerd met wilde spinazie, oesterzwammen, 

puree van knolselderij, schaaldierensaus en een gambakroketje 

PomPoenlasagne
Lasagne met pompoen, rode bietenschuim, pompoenchutney 

en een kaas-rucolakroketje

KaasPlanKje
Geserveerd met vijgenbrood
 en appelstroop

DESSERT

CHoColaTe TreaT
Chocolade-explosie

Chocolade explosie met rood fruit en 
een bolletje vanille-ijs

Keuze uit:

Keuze uit:



4-GANGEN KIDSDINER 
29  per persoon

STARTER
Start met een feestelijke kerstamuse

vOORGERECHT
Keuze uit:

TomaTensoePje 
Verse, huisgemaakte soep
 van pomodori-tomaten

CarPaCCio van ossenHaas
Met truffelmayonaise, parmezaanse 

kaas, pittenmix en rucola

gerooKTe zalm
Met toast en roomboter

HOOFDGERECHT

BiefsTuK
Kleine biefstuk met jus, frietjes en salade

zalm
Zalmfilet met gegrilde groente

 en een gambakroketje

PomPoenlasagne
Lasagne met pompoen

 en een kaas-rucolakroketje

DESSERT
grand Kids desserT

Keuze uit:



DINERBON AlS KERSTCADEAU

U kunt de kerstcadeaubon 
in ons restaurant bestellen en ophalen.

Onze cadeaubon is een ideale manier om een kerstcadeau te geven.  

Kerst draait om gezelligheid, samenzijn en lekker eten.  

Onze cadeaubon sluit hier perfect op aan! Een cadeaubon waar u als gever

een bedrag naar eigen wens op kunt laten zetten.  

De cadeaubon wordt verpakt in een luxe cadeauverpakking.  



IETS TE vIEREN?
Op zoek naar een locatie voor een kerst- of nieuwjaarsborrel? 

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Borrel of feesTavond
Laat u verwennen 

 

HigH Tea of HigH Wine
Met heerlijke hapjes

WalKing diner of diner
Weer eens wat anders

BruilofT
De perfecte dag 

KraamBorrel of BaBYsHoWer
Roze of  blauw



KOM OOK EENS NAAR:

Vogelenzangseweg 182 
2114 BD  Vogelenzang

Getsewoudweg 1
2151 MS  Nieuw-Vennep

Langevelderlaan 22
2204 BD Noordwijk

Stationsweg 59
2161 AM  Lisse

Lowietje
Lowietje aan de Kaag
Huigsloterdijk 257
2157 LN  Abbenes

Lowietje Lisse
Heereweg 10

2161 AG  Lisse

Lowietje Bloemendaal
Hoge Duin en Daalseweg 5

2061 AD  Bloemendaal


