KERST VIER JE BIJ KOKS
De mooiste tijd van het jaar komt er weer aan!
Laat het maar aan ons over om deze nóg mooier te maken.
Het restaurant is op kerstavond geopend zoals jullie van
ons gewend zijn. Tijdens 1 e en 2 e kerstdag zullen de
onlangs volledig gerenoveerde zalen van KOKS in het
teken van kerst staan.
Op 1 e en 2 e kerstdag geniet je in ons restaurant samen
met je familie en/of vrienden van een fine dining 5-gangen
diner met de optie voor een bijpassend wijnarrangement.
In onze zalen ben je tijdens kerstavond, 1 e en 2 e kerstdag
van harte welkom voor ons luxe brunch- of dinerbuffet.
Soepen met brood & smeersels, verse salades, overheerlijke hoofdgerechten en natuurlijk smakelijke desserts.
Natuurlijk vers bereid met de beste ingrediënten,
zoals je van KOKS gewend bent. Uiteraard is er ook
aan de kids gedacht.

VOOR IEDER WAT WILS
HET RESTAURANT
KERSTAVOND | NORMALE KAART
1E KERSTDAG | 5-GANGEN FINE DINING

18:30

€65,- per persoon

2E KERSTDAG | 5-GANGEN FINE DINING
€65,- per persoon

18:30

BIJPASSEND WIJNARRANGEMENT
+ €35,- per persoon

DE ZALEN VAN KOKS
KERSTAVOND | LUXE DINERBUFFET

17:30

Volwassen €45,00 - 3 tot 8 jaar €14,00 - 8 tot 12 jaar €17,50

1E KERSTDAG | LUXE BRUNCHBUFFET

12:00

Volwassen €35,00 - 3 tot 8 jaar €12,50 - 8 tot 12 jaar €15,00

1E KERSTDAG | LUXE DINERBUFFET

17:30

Volwassen €45,00 - 3 tot 8 jaar €14,00 - 8 tot 12 jaar €17,50

2E KERSTDAG | LUXE BRUNCHBUFFET

12:00

Volwassen €35,00 - 3 tot 8 jaar €12,50 - 8 tot 12 jaar €15,00

2E KERSTDAG | LUXE DINERBUFFET
Volwassen €45,00 - 3 tot 8 jaar €14,00 - 8 tot 12 jaar €17,50

17:30

5GANGENDINER _

5 -GANGEN FINE DINING
IN HET RESTAURANT
Op eerste en tweede kerstdag ben je vanaf 18:30 uur van
harte welkom en wordt je met een glas Champagne en twee
smakelijke amuses ontvangen.

VOORGERECHT

RUNDERTATAKI
Gebrand aan tafel met een oosterse dressing en garnituurtjes.

SOEP

PASTINAAKSOEP
Geserveerd met kervelschuim en een warm briochebroodje
met truffelboter

HOOFDGERECHT VIS

ZONNEVISFILET
Met fregola sarda pasta, gebakken portobello, geroosterde spruiten
met rozemarijn en parmezaan en schuim van citroenbotersaus.

HOOFDGERECHT VLEES

FLAT IRON STEAK EN RUNDERWANG
Geserveerd met een jus van appelstroop, venkelmousseline en
krokante aardappelbrunoise.

NAGERECHT

IN GINGER 43 GESTOOFDE PEER
Met een vulling van pure chocolade, op een bedje van witte
chocolade panna cotta met aan tafel gedefragmenteerd
frambozen en bramen.

kerst vier je samen
€65 P.P.
bijpassend wijnarrangement
+€35,00

BRUNCHBUFFET _

BRUNCHBUFFET
IN DE ZALEN VAN KOKS
Op eerste en tweede kerstdag ben je vanaf 12:00 uur van harte
welkom in de zalen van KOKS voor het Luxe Brunchbuffet. Aan tafel
wordt je voorzien van onbeperkt koffie en thee.

SOEP
Pastinaaksoep | Tomatensoep

BROOD
Luxe broodjes | Gesneden wit en bruin brood | Focaccia
Knoflookbrood | Croissants | Kerststol

SMEERSELS
Roomboter | Nutella | Verse bosvruchten- en abrikozenjam
Preiselbeerencompote

BELEG
Jonge kaas | Oude kaas | Gorgonzola
Achterham | Rauw ham | Ossenworst | Paté | Carpaccio
Gerookte zalm | Gerookte forel
Eiersalades | Tonijnsalade | Krabsalade

SALADES
Gemengde slasoorten | Rucola | Coleslaw | Komkommer
Cherrytomaten | Geroosterde groentensalade met feta

WARM
Kip Geschnetzeltes | Beenham in mosterdsaus
Bacon en ei muffins | Mega saucijzenbrood aan buffet gesneden

DESSERTS
Marshmallow roasting table | Chocoladefontein
Stikstofijs vers bereid aan het buffet

kerst vier je samen
VOLWASSENEN

€42,50 P.P.

35,00

3 TOT 8 JAAR

12,50

8 TOT 12 JAAR

15,00

Om 15:00 uur sluit het brunchbuffet

DINERBUFFET _

DINERBUFFET
IN DE ZALEN VAN KOKS
Op kerstavond, eerste en tweede kerstdag ben je vanaf 17:30 uur van
harte welkom in de zalen van KOKS voor het Luxe Dinerbuffet.

SOEP
Pastinaaksoep | Tomatensoep

BROOD MET DIPS
Ambachtelijke broodsoorten | kruidenboter | Roomboter
Zwarte olijven/dadeltapenade | Verse aioli

VOORGERECHTEN
Rundercarpaccio | Gerookte forelfilet | Brie brûlée
Paté en croûte

MEELSPIJS
Aardappelkroketjes
Aardappel/knolgratin

GROENTEN
Geroosterde bloemkool | Geroosterde spruiten
Geroosterde champignons | Rode kool met appel

VLEES / VIS
Aan het buffet gesneden grote Canadese beenham
Zalm entrecote | Boeuf bourguignon
Coq au vin

DESSERTS
Marshmallow roasting table | Chocoladefontein
Stikstofijs vers bereid aan het buffet

EXTRA VOOR DE KIDS
Voor de kids hebben we bij binnenkomst een glas kinderchampagne.
Ook is er een frietbuffet waar ze, naast het reguliere buffet, heerlijke
lekkernijen van kunnen opscheppen.

kerst vier je samen
VOLWASSENEN
3 TOT 8 JAAR

45,00

€42,50 P.P.

8 TOT 12 JAAR
Om 21:00 uur sluit het dinerbuffet

12,50
15,00

