
Geachte gast,

De koude wintermaanden en ook de feestdagen staan weer voor de
deur.
Aangezien de kerstdagen midden in de week vallen, hebben wij dit
jaar gekozen voor een middag zitting op eerste kerstdag met een
verkleind keuzemenu, 3 gangen.
Op eerste kerstdag ‘s avonds en op tweede kerstdag serveren wij het
5 gangen keuzemenu.
Om de kerstdagen sfeervol te laten verlopen, vernemen wij graag bij
de reservering uw keuze van het voorgerecht en het hoofdgerecht.

Wilt u reserveren dan verzoeken wij u vriendelijk het onderstaande
gedeelte in te vullen en naar ons op te sturen of mailen.

Wij verheugen ons reeds op de kerst en hopen u tijdens de kerstdagen
te mogen verwelkomen.
Graag tot ziens.

Restaurant de Smidse
Duizelsteeg 12
6811 GS Arnhem
026-4426222
restaurantdesmidse@hotmail.com

Dhr./Mevr:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:

Wij willen graag reserveren voor … personen.

0   Eerste kerstdag om 0 16.00uur (3 gangen)
     of 0 20.00uur, 5 gangen
0    Tweede kerstdag  tijdstip:…….   5 gangen

Gelieve aan te kruisen welke dag en tijd u wenst te reserveren.
_________________________________________________________________________________

Voorgerecht naar keuze:

Hoofdgerecht naar keuze:



Kerstmenu Restaurant De Smidse 2019
Voorgerecht naar keuze,
Carpaccio van ossenhaas

Of
Salade van gerookte zalm, gerookte forel en Hollandse garnalen

Of
Coquilles St. Jacques gratin

Of
Wildpalet van wildpaté, zwijnsham en gerookte eend

Voorgerechten worden geserveerd met toast en boter.

Tussengerecht,
Heldere bouillon met passend garnituur

Pauzedrank,
Spoom gemaakt met champagne

Hoofdgerecht naar keuze,
Tournedos pepersaus met uitgebakken spekjes

Of
Heilbotfilet met cantharellen, bieslook en scampi

Of
 Hertenbiefstuk met honing-portsaus

Of
Kalfscotelet met boursin boter

Hoofdgerechten worden geserveerd met verse groente, salade en aardappelgarnituur.

Nagerecht,
Combinatie van tiramisu, warm peertje en chocolade mousse

De prijs van dit kerstmenu is slechts 39,50 euro
(Voor onze vegetarische gasten hebben wij op aanvraag een aangepast

menu.)



Kerstmenu Restaurant De Smidse 2019
Voorgerecht naar keuze,
Carpaccio van ossenhaas

Of
Salade van gerookte zalm, gerookte forel en Hollandse garnalen

Of
Coquilles St. Jacques gratin

Of
Wildpalet van wildpaté, zwijnsham en gerookte eend

Voorgerechten worden geserveerd met toast en boter.

Hoofdgerecht naar keuze,
Tournedos pepersaus met uitgebakken spekjes

Of
Heilbotfilet met cantharellen, bieslook en scampi

Of
 Hertenbiefstuk met honing-portsaus

Of
Kalfscotelet met boursin boter

Hoofdgerechten worden geserveerd met verse groente, salade en aardappelgarnituur.

Nagerecht,
Combinatie van tiramisu, warm peertje en chocolade mousse

De prijs van dit kerstmenu is slechts 35,00 euro
(Voor onze vegetarische gasten hebben wij op aanvraag een aangepast

menu.)


