DE FEESTDAGEN 2018
MENU VOOR KERSTAVOND 24/12 (aanvang tussen 19u & 19u30)
aperitief, champagne met exquise aperitiefhapjes
kreeft & heilbot
kaffir, bonbon, bietjes parade
extra Kaviaar Royal Belgian Osietra 100% Bio 10 gram+ € 25.00
wilde zeebaars
zwartetruffel, fregolaparels, boschampignons
st-jacobsvrucht
vergeten groenten van Wim, karwij, groene kruiden
hertenkalf,
fine champagne, grondwitloof, knolselder, kweepeer, duindoornbes
Tijdens de maaltijd serveren we water
nagerechtje van de kerstman,
onze patissier verwent u met 2 nagerechtjes
koffie of thee de luxe,
heerlijke waaier van huisgemaakte snoepjes
zoals U van ons gewoon bent wordt er deze avond een arrangement
van exclusieve wijntjes royaal geschonken tot en met het hoofdgerecht
prijs menu kerstavond met aperitief en koffie
€ 130.00
passende wijnen tot en met het hoofdgerecht
€ 40.00
voorschot
€ 130.00
graag zeven dagen na reservatie over te schrijven of cash binnen te brengen
op rek. nummer BE51 001.3442710.62 met vermelding kerst avondmenu en naam

annuleren kan tot zeven dagen voor kerstavond, kerstdag.
Daarna zijn we genoodzaakt 80% van het totale bedrag in rekening te brengen.

MENU VOOR KERSTDAG (aanvang tussen 12u30 en 13u)
(dit menu wordt enkel ‘s middags geserveerd, ’s avond is het restaurant gesloten)
kreeft & heilbot
kaffir, bonbon, bietjes parade
extra Kaviaar Royal BelgianOsietra 100% Bio 10 gram+ € 25.00
wilde zeebaars
zwarte truffel, fregola parels, boschampignons
***signatuur gerecht: bij reservatie te bestellen
st-jacobsvrucht, vergeten groenten van Wim, karwij, groene kruiden
hertenkalf,
fine champagne, grondwitloof, knolselder, kweepeer, duindoornbes
Tijdens de maaltijd serveren we water
nagerechtje van de kerstman,
onze patissier verwent u met 2 nagerechtjes
koffie of thee de luxe,
heerlijke waaier van huisgemaakte snoepjes

prijs menu Kerstdag
€ 80.00
passende wijnen tot en met het hoofdgerecht
€ 35.00
*signatuur gerecht bij reservatie te bestellen.
€ 20.00 glas wijn + € 10.00
voorschot
€ 80.00
graag zeven dagen na reservatie over te schrijven of cash binnen te brengen
op rek. nummer BE51 001.3442710.62 met vermelding kerstdagmenu en naam

annuleren kan tot zeven dagen voor kerstavond, kerstdag.
Daarna zijn we genoodzaakt 80% van het totale bedrag in rekening te brengen.

info tijdens en na de feestdagen.
- maandag 25.12.2018 restaurant enkel ’s middags open
- we verzorgen we geen traiteur en restaurant op oudejaarsavond
- we zijn er even tussenuit vanaf 26.12.2018 tot en met vrijdag 11.01.2019

Ontdek onze restaurant 't Korennaer: Private Dining Room
ontdek onze private dining room:
culinair genieten met je zakenpartners, familie of vrienden in onze private dining room.
cadeau en wijn tip:
- een cadeaubon van ons restaurant om lekker te tafelen
- vraag advies naar onze selectie van meer dan 250 top wijnen
- geef eens een kookles cadeau
Persoonlijke service:
Interesse in een feestje:
communie- , familie- of bedrijfsfeestjes bij U thuis vraag naar onze mogelijkheden.
Nieuwsbrief:
Schrijf je in op onze nieuwsbrief:
blijf op de hoogte van alle culinaire weetjes uit ’t Korennaer
www.korennaer.be
info@korennaer.be

Reserveer alvast voor het Valentijn weekend,
wees er snel bij!!!
donderdag 14, vrijdag 15, zaterdagavond 16 en zondag 17 februari 2019

menu volgt zeer binnenkort

