SPECIALS
Voor de liefhebbers van Wild is er de komende
maanden een heerlijke tijd aangebroken.
Hieronder onze eerste special kaart die al een
beetje ingericht is op het wildseizoen.
Wij werken met verse top producten dus het zou
kunnen zijn dat we een van onze gerechten niet
meer kunnen uitserveren. Wij proberen dan altijd
een smakelijk alternatief voor te stellen.
Soep | bospaddenstoelen | rode port | truffel		 6,50
Broodje | gerookte eendenborst | bramencompote		 9,75
Herfstsalade | vijgen | paddenstoelen | rode biet		 9,50
Ganzenlever | appel | Pedro Ximenez | rozeval		12,50
Oesters | traditionele wijze | per stuk		 3,00
Hertencarpaccio | shi-take | knoflookcroutons		11,00
Portobello | BBQ | ratatouille | Gruyère kaas		16,00
Hertenfilet | sinaasappel | pistache | schorseneren		2 2,00
Grietfilet | bladgroenten | macadamia | wasabi		22,50
Bosvruchten mousse | witte chocolade | steranijs 		 7,00
Heeft u allergieën of volgt u een dieet geef het gerust aan ons
door en onze keukenbrigade houdt hier dan rekening mee.

OP MAANDAG PROEF EN BELEEF
Op maandag hebben wij een themadag:
‘’Proef en Beleef ‘’ van onze dinerkaart.
Proef en Beleef is een idee voor gasten die niet té
veel willen eten maar wel lekker willen ‘proeven’ én
‘beleven’ en voor gasten die juist iets meer willen
Proeven en Beleven van onze dinerkaart.
Al onze gerechten van de dinerkaart zijn op
maandag als half gerecht te bestellen: dit wil
zeggen dat de prijs ook gehalveerd is.
Tot ziens op maandag!

KERST 2019
Heeft u al gereserveerd voor Kerst?
Wat doen we dit jaar bij de Burgemeester?
1e & 2e Kerstdag serveren wij een Brunchbuffet
van 12 tot 15 uur.
Voorgerechten | Soepen | Hoofdgerecht | Dessert
Buffet
€ 29,50 p.p. vanaf 12 jaar
€ 16,50 p.p. van 8 t/m 11 jaar
€ 9,50 p.p. van 3 t/m 7 jaar
Ook kunt u 2e Kerstdag gebruik maken van onze
reguliere lunchkaart.
1e & 2e Kerstdag serveren wij een 4 of 5 gangen
keuze diner
4 gangen: Voor | Soep | Hoofd | Nagerecht
€ 37,50 p.p. vanaf 12 jaar
€ 22,50 p.p. 8 t/m 11 jaar
5 gangen: Voor | Soep | Tussen | Hoofd | Nagerecht
€ 41,50 p.p. vanaf 12 jaar
€ 26,50 p.p. 8 t/m 11 jaar
Voor kinderen hebben we 1e & 2e Kerstdag:
Kindermenu’s | Kleurplaat | Animatie
Voor uitgebreide info en reserveren:
www.de-burgemeester.nl

Bourgondisch proeven begint hier....

