Holiday Season Banqueting Menu
Voorgerecht keuze:
Rudolph’s Rundercarpaccio met parmazaankoekjes, rucola en truffelmayonaise
Gekonfijte eendenbout met gebakken briochebrood en bosvruchtencompote
Tonijn met gepofte tomaat, Amsterdamse ui, zoete aardappel, gepekelde paddenstoel, Amandel
Tartaar van lokaal gerookte witvis met kruiden olie, structuren van rode biet, appel en komkommer
Christmas Caprese; Mozzarella, tomaat, pesto, courgette, radijs, pijnboompit, aceto balsamico
Quinoa, zoetzure pompoen, geitenkaas, walnoot, kruiden crème

Tussengerecht keuze:
Pompoensoepje met bruschetta met gekruide pompoen
Pommodorosoep met een bruschetta met kerstballetjes van geitenkaas
Truffelrisotto, Parmezaanse kaas, geroosterde pinda, doperwten, wortel, cassave chips

Hoofdgerecht keuze:
Picanha met gegrilde aardappel, stoofpeer, haricot verts, rode ui, spek en met rode wijn-saus
Kalfsucade met rodekool, aardappelgratin met rode wijn-saus
Zalm met aardappel-parmaham marbre, haricot verts, rode ui en beurre blanc saus
Catch of the day met ratatouille, aardappelmousseline en beurre blanc saus
Couscous salade met geitenkaas, groene appel, rode biet, kerrie, geroosterde pinda, kruidenolie
Vegetarische lasagne met zongedroogde tomaten, olijven, tomaat, pompoen en mozzarella

Spoom
Sorbet met limoen afgetopt met sparkling wine
Sorbet met mango afgetopt met sparkling wine

Nagerecht keuze:
Pannacotta van steranijs chocolade, mangocompote en speculaasijs
Double chocolate brownie met kersenroomijs
Curaçaose pompoenpannekoekjes, kaneel, melkfudge en vanilleroomijs

3-Gangen

(voor, hoofd, na)

Nafl 74.00 p.p.

4- Gangen

(voor, tussen, hoofd, na)

Nafl 89.00 p.p.

5- Gangen

(voor, tussen, hoofd, spoom, na)

Nafl 99.00 p.p.

Holiday Season Banqueting Menu
Kerstdrankjes
Mogelijke welkomstdrankje voor uw kerst of eindejaarsevenement:
Kerst Mojito, Mojito met huisgemaakte raspberry rum

Nafl 17.00

Kerst Kir Royal, Crème de Cassis met sparkling wine

Nafl 15.00

Cranberry Margarita, Margarita met cranberry juice

Nafl 15.00

Open Bar
Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, werken wij met een open bar. Alle gasten kunnen dan
onbeperkt drinken voor een vast bedrag per uur.
Er bestaan de volgende opties voor open bar:
Beer, Soda & Wijn
1e uur
2e uur
3e uur
Elk volgende uur

Nafl. 20.00
Nafl. 16.00
Nafl. 12.00
Nafl. 10.00

+ Huismerken sterk
Nafl. 24.00
Nafl. 20.00
Nafl. 16.00
Nafl. 14.00

+Premium sterk
Nafl. 28.50
Nafl. 24.00
Nafl. 20.00
Nafl. 18.00

Alle bovenstaande prijzen zijn inclusief 9% omzetbelasting en exclusief 15% service charge.
De arrangementen zijn standaard. Als u specifieke wensen heeft over de invulling van uw speciale
dag of avond dan werken wij graag met u om de perfecte invulling aan uw evenement te geven.
Voor meer informatie of een reservering kunt u contact opnemen met Marieke van Steveninck op
events@karaktercuracao.com of bel +5999 677 6064

