Kerstinfo
Geachte heer/mevrouw,
Wij hopen dat u ook aankomende kerst weer sfeervol en culinair kunt genieten bij HotelRestaurant Wilhelmina. Met veel genoegen informeren wij u betreffende de komende
feestdagen.
Dit jaar zullen wij een 3- gangen menu of een 4-gangen menu serveren. In verband met
het beperkt aantal zitplaatsen dit jaar, zullen wij met 2 tijdzones werken, van 13:30 uur
tot 17:00 uur en van 18:00 uur tot 22:00 uur. Op kerstavond is onze keuken geopend van
18:00 uur tot 22:00 uur. Mocht het toch zo zijn dat de horeca met kerst vanwege de
Corona pandemie gesloten moet blijven dan kunt u uw gerechten bij ons afhalen of door
ons laten bezorgen.
Vanwege de huidige maatregelen kunnen wij per tafel maximaal 4 personen (uit 1
huishouden) aannemen. Voor personen uit meerdere huishoudens geld op dit moment
een maximum van 2 personen.
Mocht u thuis van een brunch of kerstdiner willen genieten en niet zelf uren lang in de
keuken staan? Bestel dan onze kerstbrunch of ons kerstdiner. U kunt de gerechten
komen afhalen of desgewenst ook laten bezorgen. Bezorgen is alleen mogelijk in Venlo,
Blerick en Tegelen. Het enige wat u zelf hoeft te doen is het opwarmen en genieten van
een luxe kerstbrunch of een luxe kerstdiner bij u thuis.
Graag verzoeken wij uw keuze kenbaar te maken via bijgevoegd reserveringsformulier.
Uw reservering wordt verwerkt als wij het reserveringsformulier hebben ontvangen. Na
ontvangst van het reserveringsformulier ontvangt u van ons nog een bevestigingsmail.
De uiterlijke datum van inlevering is vrijdag 18 december 2020.
U kunt ook reserveren via e-mail (info@hotel-wilhelmina.nl) of u kunt het
reserveringsformulier invullen op www.hotel-wilhelmina.nl.
Indien u nog vragen mocht hebben dan kunt u natuurlijk altijd telefonisch contact met
ons opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Hotel Restaurant Wilhelmina BV
Familie Ooms en medewerkers

KERSTMENU 2020:
Voorgerechten
Wildpaté met diverse bereidingen van rode biet, geserveerd met huisgemaakt brioche
brood en een crème van cranberry
Of
Pastrami van runder entrecote met truffel crème, foie gras, gemarineerde
beukenzwammetjes en kroepoek van cêpes
Of
Carpaccio van coquilles met diverse bereidingen van knolselderij en een salade van
zuurkool verrijkt met vanille
Of
Salade van bietjes met geitenkaasballetjes verrijkt met honing en een vinaigrette van
aceto balsamico (vegetarisch)

Soepen
Wildbouillon met een filet van houtduif
Of
Truffel-cêpes soep met melange forestier

Hoofdgerechten
Hertenrugfilet met huisgemaakte balkenbrij, geserveerd met seizoensgroenten en een
wildjus verrijkt met speculaaskruiden en chocolade
Of
Kalfsoester met kalfsstoof geserveerd met een passend groenten garnituur en een
kalfsjus
Of
Heilbotfilet met een korstje van basilicum en Parmezaanse kaas, geserveerd met
seizoensgroenten en een kreeften beurre blanc
Of
Ravioli van spinazie en ricotta geserveerd met een gepocheerd ei (vegetarisch)

Nagerecht
Dessert Noël
Of
Kaasplankje

KINDERMENU:
Voorgerechten
Salade met ham en meloen
Of
Romige tomatensoep

Hoofdgerechten
Kipfilet met kruidensaus
Of
Biefstuk met kruidenboter

Nagerecht
Kinderijs

KERSTBRUNCH:
De kerstbrunch is alleen mogelijk om af te halen of te laten bezorgen.
Bezorgkosten bedragen € 3,50. Bezorgen is alleen mogelijk in Venlo, Blerick en Tegelen.

Kerstbrunch
Flesje prosecco (1 per bestelling)
Huzarensalade
Griekse salade
Gerookte zalm
Gevulde eieren
Vitello Tonnato
2 soorten kaas:
Jong belegen
Zachte roombrie
Ardennerham met meloen
Diverse broodsoorten:
Kerstbrood
Croissants (1 p.p.)
Witte pistoletjes (1 p.p.)
Bruine pistoletjes (1 p.p.)
Balletjes in satésaus
Wildragout
Aardappelgratin

RESERVERINGSFORMULIER
Naam
Telefoonnr
E-mailadres

:
:
:

Wij willen komen op: kerstavond / 1e kerstdag / 2e kerstdag / zondag 27 december*
Tijdzone
: 13:30 - 17:00 uur / 18:00 – 22:00 uur *
Op kerstavond alleen mogelijk van 18:00 – 22:00 uur

* doorhalen wat niet van toepassing is
3 gangen: voorgerecht of soep, hoofdgerecht, dessert
4 gangen: voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert

Onze keuze is:
3 gangendiner à € 37,50
Wijnarrangement à € 17,50
3 gangendiner à € 32,50 (afhaal/bezorging)

...
...
...

pers.
pers.
pers.

4 gangendiner à € 42,50
Wijnarrangement à € 23,50
4 gangendiner à € 37,50 (afhaal/bezorging)

...
…
...

pers.
pers.
pers.

Kindermenu à € 19,50
Kindermenu à € 15,00 (afhaal/bezorging)

…
…

pers.
pers.

Brunch à € 21,50

…

pers.

*********************************************************************************
***

Voorgerechten:

Wildpaté
Pastrami
Carpaccio van coquilles
Salade van bietjes en geitenkaas (vegetarisch)

…
…
…
…

pers
pers
pers
pers

Soepen:

Wildbouillon
Truffel – cêpes soep ( vegetarisch )

…
…

pers
pers

Hoofdgerechten:

Hertenrugfilet
Kalfsoester
Heilbotfilet
Ravioli van spinazie en ricotta (vegetarisch)

…
…
…
…

pers
pers
pers
pers

Dessert:

Dessert Noël
Kaasplankje

…
…

pers
pers

Bezorg/afhaal gegevens:

Naam:…………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………….

Postcode + woonplaats:…………………………………………………………………

Mobiel nummer*:………………………………………………………………………...

Bezorgen / afhalen **
** doorhalen wat niet van toepassing is
* u ontvangt van ons op uw mobiele nummer een tikkieverzoek voor te betalen. Dit bedrag is inclusief
bezorgkosten á € 3,50 per adres. Mocht u ervoor kiezen om af te halen dan kunt u ter plekke het bedrag
voldoen.
Bezorgen is mogelijk in Venlo, Blerick en Tegelen

