Kerst bij Vroeg

Kerst zoals het
vroeger was
Ook dit jaar kunt u weer op beide kerstdagen
bij Vroeg terecht voor een kerstbrunch of
kerstdiner. U wordt buiten in kerstsfeer warm
ontvangen met een glas prosecco.
Kerstbrunch vanaf 11:30 uur
De kerstbrunch bestaat uit heerlijke
gerechten uit eigen keuken en bakkerij
gepresenteerd vanaf het buffet.
Aansluitend serveren wij een uitgebreid
nagerechtenbuffet. De kinderen mogen met
behulp van onze bakkers hun eigen koekjes
bakken.
Kerstdiner om 18:30 uur
Op beide dagen serveren we een feestelijk
4-gangenkerstmenu. Voor de kinderen
hebben we een speciaal kindermenu
samengesteld. Tijdens het diner kunnen onze
jonge gasten kleuren en spelen aan een
lange tafel in de voorkamer.
Vanzelfsprekend worden al onze authentieke
gerechten huisgemaakt. Beleef kerst zoals
het vroeger was!
Reserveren kan via info@vroeg.nl of telefonisch op 030 820 10 10.
Wees er vroeg bij!

Kerstmenu
Ontvangst om 18:30 uur.
Buiten bij de vuurkorven wordt
u feestelijk ontvangen met een glas
prosecco en een amuse.
4-gangen keuzemenu

52.50

Voorgerecht
Drie bereidingen van coquille met jonge prei,
crème van pastinaak en venkel
of
Rouleaux van hoender met peer, knolraap,
peterseliecrème en jusvinaigrette
of
Tuintje van verschillende groenten bereidingen,
kruiden en Oudwijkerkaas “Fiore”

Alle genoemde prijzen zijn
per persoon

Vegetarisch gerecht of optioneel
vegetarisch te bestellen.

Tussengerecht
Heldere wildbouillon met een ravioli van plukvlees
en in houtskool gegaarde knolselderij
of
Licht gebonden soep van bosui
met een tartaar van cantharel en morilles

Hoofdgerecht
Gebraden hertenbiefstuk met pompoen,
gepofte sterappel en een stevige kalfsjus 		
met cranberries
of
Zeeduivel met aardpeer, verschillende kleuren mini
peen en een beurre blanc met tuinkruiden
of
Huisgemaakte gnocchi met pompoen,
anijs-champignons, roodlofsalade,
salieroomsaus en verse truffel

Nagerecht
In onze open bakkerij kunt u kiezen uit
verschillende regionale boerenkazen en
serveren wij een uitgebreid nagerechtenbuffet
met onder andere huisgemaakte taarten,
boerenijs, vers fruit, bavaroises en mousses.

Wijnarrangement
Bij het wijnarrangement krijgt u bij elke
gang een passende wijn geserveerd,
inclusief een dessertwijn.

19.50

Tevens serveren wij een BOB-arrangement.
Zo kunt u toch nog op een verantwoorde
manier proeven van onze met zorg
uitgezochte wijn & spijs combinatie.

10.50

Alle genoemde prijzen zijn
per persoon

Vegetarisch gerecht of optioneel
vegetarisch te bestellen.

Kinderkerstmenu
3-gangen keuzemenu

19.50

Voorgerechten
Platgeslagen zijlende met kaas en pesto
of
Carpaccio van gerookte zalm met
peterseliemayonaise en croutons

Hoofdgerechten
Gebakken varkenshaas met frietjes, 		
mini peen en roomsaus
of
Gebakken tongfilet met frietjes,
sla en remouladesaus

Nagerechten
De kinderen mogen lekker meegenieten
van alle gerechten van het dessertbuffet. 		
Alle genoemde prijzen zijn
per persoon

Kerstbrunch
Ontvangst vanaf 11:30 uur.
U wordt buiten in kerstsfeer feestelijk
ontvangen met een glas prosecco.
Volwassenen

42.50

Kinderen 3 t/m 11 jaar

19.50

Kinderen 0 t/m 2 jaar

Gratis

De kerstbrunch wordt gepresenteerd
in het hart van onze open keuken. Wij
serveren diverse smaakvolle gerechten;

Broden uit eigen bakkerij		
Meergranenbrood, volkorenbrood,
witbrood, kerstbrood, notenbrood,
roggebrood en fruitbrood.

Ambachtelijke vleeswaren		
Rosbief, beenham, lamsrollade 		
en gerookte kip

Kazen uit de streek		
Jong belegen kaas, oude kaas, jonge
geitenkaas, Hollandse mozzarella,
komijnekaas en Hollandse roodschimmel.

Zoetigheden		
Boerenappelstroop en diverse
soorten boerenjams.

Koude gerechten		
Pastasalade met gerookte kip 		
en kruidenmayonaise, boeren
groentesalade met jonge geitenkaas,
gerookte vis en diverse vleessoorten

Warme gerechten		
Groentenquiche, worstjes van kip,
hazenpeper en roerei

Dessert		
Als dessert serveren wij heerlijke
zoetigheden uit eigen bakkerij
met onder andere huisgemaakte taarten,
boerenijs, vers fruit, bavaroises
en mousses.

Alle genoemde prijzen zijn
per persoon. Kinderen t/m 2
jaar gratis. Overige dranken
niet inbegrepen.

Bakken is gevoel,
we kijken
en luisteren
naar ons deeg.

Oud en Nieuw
Bakkerij Vroeg
Wist u dat Vroeg al jaren kwaliteitsoliebollen bakt
en dat deze al regelmatig in de prijzen zijn gevallen?
Bakkerij Vroeg heeft voor alle feestdagen wederom
bijzonder ambachtelijke producten in het assortiment.
Wat dacht u van een heerlijk Kerstbrood,
amandeltulband, Kerstbroodcake of Kerststaaf 		
uit eigen bakkerij?
Ook kunt u voor de feestdagen diverse Vroeg
producten verkrijgen uit eigen keuken, zelfs een
compleet Vroeg ontbijt en/of high tea voor thuis!
Kom langs voor onze speciale bestellijst of kijk op
onze website. Daar vindt u alle mogelijkheden en
informatie omtrent de bestellingen.
Wees er vroeg genoeg bij om uw 		
bestelling te plaatsen!

Al het brood en gebak
komt uit onze eigen bakkerij

o n ze
bekijk
da
e agen
culinair eg .nl
op vro

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 23.00 uur / zaterdag en zondag van 8.00 tot 23.00 uur
U kunt tot 21:00 uur uit onze keuken bestellen
Oudjaarsdag na 15.00 uur gesloten
Nieuwjaarsdag hele dag gesloten
Achterdijk 1, 3981 HA Bunnik – 030 820 10 10 – info@vroeg.nl – www.vroeg.nl
twitter.com/vroeg_bunnik – facebook.com/restaurant.vroeg – instagram @restaurant_vroeg

