Vier de Kerst bij Erve Kots!
e

1 Kerstdag
Familie dinerbuffet

Zo van de grill, uit de pannen en uit de Rotisserie
Ontvangst om 15:00 uur met een welkomstdrankje
Op 1e Kerstdag kunt u bij Erve Kots genieten van een heerlijk familiedinerbuffet. Dit buffet bestaat uit een
voorgerechtenbuffet met diverse koude bereidingen, salades en soepen en een warmbuffet met diverse vlees- en
visbereidingen en gerechten van de grill.

Rijk gevuld voorgerechtenbuffet
Op beukenhout gegaarde Noorse en wilde Canadese Zalmfilet | Pata negra met meloensoep
Gegrilde biefstuk mignons met mosterd crème en oude kaas | Mozzarella spiesjes
Gedroogde Achterhoeks achterham
Terrine van paling met groene kruiden | Zoute haring met aroma uitjes
Mangalica filet met ananas carpaccio | Makreel filet | Gemarineerde garnalen met gekonfijte citroen
Herten pastrami met noten pesto en witte truffel olie
Diverse rijkgevulde salades met o.a. rundvlees, pasta, vis en aardappel

De soepen, proef ze allemaal
Romige aardpeer soep met vergeten oergroenten
Krachtige runder bouillon met geroosterde romanesco
Grove tomatensoep met basilicum en stok zwam

Warm buffet
Uit de Rotisserie

Van de Grill

Uit de pan

-Hoender filet
-Eendenborst filet
-Herten biefstuk
-Livar beenham

-Zalm bonbon met dille en
citroen olie
-Spareribs
-kalfsoester met grove
knoflook mosterd
-gemarineerde varkenshaas

-lakenvelder runder sukade
–Ree goulash
-Wildzwijn procureur, zacht
gegaard
-Vleesballetjes in jus

Kerst dessert
Uitgebreid dessert met ijstaarten, bavaroises, taarten, vers fruit, compotes, chocoladefontein en
bonbon-etagères.
Prijzen
Volwassenen €47,50 p.p.
Kinderen van (4 t/m 11 jaar) €25,50 p.p.

TIP! Reserveer tijdig!
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Vier de Kerst bij Erve Kots!
e

2 Kerstdag
Onbeperkt
Pannenkoeken- en Grillbuffet
Inloop tussen 15:00 uur tot 18:00 uur.
Ook dit jaar pakt het keukenteam van Erve Kots weer groots uit om u met de Kerst te verrassen met heerlijke
ambachtelijk bereidde pannenkoeken en heerlijke grill- en stoofgerechten.

Koud buffet
Ambachtelijk bereidde salades waaronder:
Rundvlees salade | Romige aardappel-speksalade
Rijk gevulde vissalade | Pasta fenegriek salade
Knapperige verse rauwkosten | Vruchtencompotes
Diverse broden met boters

Rijk gevulde soepen
Romige oer wortel soep | Tomatensoep | Krachtige runderbouillon

Heerlijk om de pannenkoek mee te beleggen!
Gebakken champignons | Doorregen spekjes | Gebakken uien
Reestoofpotje | Kip met vers fruit | Vleesballetjes
Warme Kersen | Stoofpeertjes

Van de grill, uit de pan en van het spit
Spareribs van de grill | Kleine snackgerechten
Biefstukjes van de grill
Rundersukade | Varkensrollade | Hele kip van het spit
Hele eend en hele gans van het spit
Diverse aardappelbereidingen en
heel veel pannenkoeken!

Dessert
Ter afsluiting van uw diner presenteren wij een heerlijk Kerstdessert,
om nog even na te genieten.
Prijzen
Volwassenen
Kinderen (4 tot 11 jaar)

€29,50 p.p.
€17,50 p.p.

TIP! Reserveer tijdig!

Erve Kots | Eimersweg 4 | Lievelde | www.ervekots.nl | info@ervekots.nl | (0544) 37 16 91

