Onze Brasserie is vanaf 27 november
weer in kerstsfeer !

Gewijzigde
openingstijden december
en januari 2018/2019

Like ons op Facebook : denieuwebaan
Of op : Brasseriebreda (feesten)

Geef uw mening over de Brasserie.
Wij waarderen altijd uw mening, geef daarom

Op 24 december zijn wij de gehele dag gesloten

een oordeel op www.eet.nu of tablebooker

Van 27 t/m 1 januari zijn wij gesloten
Op 2 januari zijn wij weer geopend vanaf 12:00
uur.

Brasserie
de Nieuwe Baan

Meester Bierensweg 43
4841 AJ Prinsenbeek
Telefoon: (076) 5411906

E-mail: info@brasseriedenieuwebaan.nl
Website : www.brasseriedenieuwebaan.nl

Brasserie
de Nieuwe Baan

Voor een borrel, lunch of
diner kunt u altijd bij ons
terecht .
Maar vergeet ook onze
feestmogelijkheden niet !

Kerst
Suggesties
2018

Kerstbrunch
Op beide kerstdagen serveren wij voor u onze

Voorgerechtbuffet

Grijze en IJslandse garnalen

kerstbrunch. Dit 3 gangen buffet laat voor u

Krabsalade (surami)

niets te wensen over en is ook voor de kinderen

Gerookte Schotse zalmfilet

een succes.

Ardennerham met galiameloen
Vitello tonato : dungesneden rosbief met tonijnmayonaise

De brunch zal geserveerd worden van 12.00

Carpaccio met rucolla en pijnboonpitten

uur tot 15.30 uur. De ontvangst is tussen 11.30

2 overheerlijke soepen

en 12.00 uur. De kosten bedragen : € 27,50

Aangeklede huzarensalade en zalmsalade

p.p. voor volwassenen, kinderen van 2 t/m 12
jaar 13,75 p.p. en kinderen van 0 t/m 2 jaar
zijn gratis.

Kerstborrel / Nieuwjaars borrel

Tonijnsalade

Aangevuld met diverse vleeswaren

Hoofdgerechtbuffet
Warme beenham met twee sauzen
Gepocheerde visschotel met bijpassende saus
Runderhaaspuntjes met huisgemaakte stroganofsaus
Gewokte kipreepjes op oosterse wijze
Varkenshaas met champignonroomsaus

Receptiearrangement 2 uur € 13,50
p.p.
Koffie of thee naar keuze met slagroomsoesjes en
friandises op de tafels

2 warme en 2 koude hapjes p.p.
Zoutjes en nootjes op tafel.
Onbeperkt consumpties bier, wijn, frisdrank,

vruchtensap, koffie, thee en buitenlandse bieren

Kerstdiner
Op beide kerstdagen serveren wij voor u onze

Aangevuld met diverse groente en aardappelgerechten

verkleinde a la carte kaart zoals u deze bij ons

Slabuffet met diverse rauwkost

normaal gewent bent in 4 gangen voor € 41,50

Nagerechtbuffet

p.p.

Huisgemaakte witte en bruine chocolademousse
Diverse bavaroissoorten
Vers fruit
Diverse ijs soorten en ijstaart

Soesjes en Petit fours

Dit houdt in :
Stokbrood met kruidenboter en tapenade
Amuse

Diverse sauzen

Keuze uit 6 Voorgerechten van onze kaart

Verrassing tussendoor
Keuze uit 6 hoofdgerechten van onze kaart
Kerstdessert a la de Nieuwe Baan

