Betreft: Kerstmenu 2018

Geachte gast,
Bedankt voor de getoonde interesse om tijdens de kerst bij ons
te dineren in het restaurant op de eerste etage.
In de bijlage vindt u ons kerst keuzemenu zoals wij die zullen
presenteren op beide kerstdagen. De prijs is 50 euro p.p. Wij
hebben 1 enkele zitting die om 18:00 u van start gaat. Wij
verwachten u dan ook tussen 17:30 u en 18:00 u als u besluit op 1
van beide kerstdagen bij ons te dineren.
U kunt online reserveren via onze website of uiteraard
telefonisch via 075-6141614. Het beste kunt u dan bellen van
donderdag tot en met zondag vanaf 16:00 u. Bij het reserveren
vragen wij u om een email adres zodat wij u een bevestiging van
de reservering kunnen opsturen. Dit geldt uiteraard niet voor
degenen die al hebben gereserveerd. Mochten er speciale wensen
zijn dan vernemen wij dit graag van u.
Het is helaas niet mogelijk om 1 van deze dagen a la carte bij
ons te dineren. Het café is enkel geopend voor de borrel vanaf
16:00 u.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op 1 van beide kerstdagen.

Met gastvrije groet,
Team De Koperen Bel

Dam 5 * 1506 BC Zaandam * Café: 075-6172361
Restaurant: 075-6141614 * www.koperenbel.nl * reserveren@koperenbel.nl

Kerst keuzemenu 2018
Amuse met een
welkomstdrankje
*
Salade van gebraden parelhoenfilet, sous-vide gegaarde
oerwortel en ingemaakte appel
of
Gebakken coquilles met een crème van krab en een gelei van
peer en bleekselderij
*
Paddenstoelenbouillon met draadjesvlees
*
Hertenbiefstuk met knolselderijcrème en sinaasappel-portsaus
of
Gebakken heilbot met spinazie tagliatelle, doperwtenpesto en
een olie van chorizo
of
Tournedos met zoete aardappelpuree en morielje roomsaus
*
Kerst grand dessert

Als ingrediënten niet leverbaar zijn op deze dagen zijn wij genoodzaakt om enigszins af te
wijken van het menu zoals hier staat omschreven.
Wij zullen in dit geval zorgen voor een gepast alternatief.
Wij vragen hiervoor om uw begrip.

