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Kerst 2018

Vacatures

Beide kerstdagen zijn wij geopend voor het diner.
Het kerstdiner bestaat uit 7~gangen en start om
18:00 uur. De kosten voor het menu zijn
€ 69,50 per persoon.
Op 1e kerstdag hebben we net als voorgaande jaren
een kerstlunch. We starten om 12:00 uur.
Dit lunchmenu bestaat uit 4~gangen en
kost € 54,50 per persoon.
De opbouw hiervan is als volgt:
zalm, kalf, hertenrug, chocolade

Onze zoektocht naar nieuwe collega’s blijven wij
voorzetten. Ben jij degene, of kent u iemand, die ons
team wil komen versterken?
Wij zijn op zoek naar:
- Sous chef, gedeelde chef of zelfstandig
werkend kok
(fulltime of parttime)
- medewerker bediening
(fulltime of parttime)
- afwashulp
Interesse: neem dan contact met ons op 0577 ~ 411662
of stuur je CV naar info@thenovice.nl

(De uitleg van de gerechten treft u onder het kopje Kerstmenu)

Reserveren voor zowel lunch als diner is
aanbevolen, uitsluitend telefonisch.

Kerstmenu
Zalm met Hollandse garnalen en een knapperige
wonton, geserveerd met sherry~tomatensaus
***
Knolselderijsoep met krokante bloedworst
***
Combinatie van tonijntartaar, gebakken schol
en een gamba met kruiden beurre~blanc
***
Rosé gebraden kalfslende met krokante zwezerik,
een ganzenleverkrul en levermousseline
***
Hertenrug geserveerd met morillesaus
***
Kaasplankje van kaasmeester Van Tricht
***
Onder een bol van chocolade een combinatie
van chocolade~bananenmousse,
bosvruchtencremeux en vanille parfaît

Patisserie
Bent u nog op zoek naar een leuk, lekker en origineel
kerstgeschenk? Wij verzorgen graag uw patisseriewerk.
Wat dacht u van handgesproten chocoladeletters voor
Sinterklaas, kerstkransen, bonbons, vierhoutertjes etc.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

(Extra) sluitingsdagen
Woensdag 5 december 2018 zijn wij gesloten.
Vanaf donderdag 27 december 2018 tot en
met woensdag 9 januari 2019 zijn wij met
vakantie. Wij hopen u weer gastvrij te mogen
begroeten vanaf donderdag 10 januari 2019.
Iets te vieren buiten onze reguliere
openingstijden?
Voor grotere groepen gaan wij graag open.
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Wij wensen u fijne feestdagen en een culinair 2019!
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