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KERST KEUZEMENU 2018

KERSTMIS 2018 IN
Café Anvers is dit jaar weer 1e & 2e Kerstdag geopend voor het Kerstdiner.
Je kunt een tafel reserveren voor de vroege- of late zit. De keuze van het
driegangen Kerst Keuzemenu hoef je pas aan tafel kenbaar te maken!

Je kunt uitsluitend bij Anvers of telefonisch reserveren:
Diner 1e zit (1e & 2e Kerstdag) van 15.30 uur tot 19.00 uur.
Diner 2e zit (1e & 2e Kerstdag) van 19.30 uur tot 23.00 uur.

Voor reserveringen en informatie:
Café Anvers 013 - 5833 533
Het Kerstmenu kun je ook vinden op: www.anvers.nl
of vraag een ﬂyertje aan een van onze medewerkers.

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN FEESTDAGEN
Kerstavond maandag 24 december 2018
Geopend van 10.30 uur tot 17.00 uur (keuken open tot 16:00 uur)
1e Kerstdag dinsdag 25 december 2018
Geopend vanaf 15.00 uur (keuken open van 15.30 uur tot 22.00 uur)
2e Kerstdag woensdag 26 december 2018
Geopend vanaf 15.00 uur (keuken open van 15.30 uur tot 22.00 uur)
Oudjaarsdag maandag 31 december 2018
Geopend van 10.30 uur tot 17.00 uur (vanaf 17.00 uur alleen arrangement
en op reservering)
Nieuwjaarsdag dinsdag 1 januari 2019
De gehele dag gesloten

z.o.z. voor het ANVERS driegangen Kerst Keuzemenu 2018

DINERBONACTIE CADEAUTIP!
“Geef eens iets anders, geef een dinerbon van Anvers”
Wanneer je bij ons een dinerbon koopt ter waarde van € 50,00
krijg je een lekkere fles wijn (wit of rood) cadeau!
Deze actie loopt van 1 november t/m 17 december 2018.
Ook leuk als een Kerstgeschenk in plaats van een Kerstpakket
voor uw personeel, “een dinerbon met een flesje wijn”.
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VOORGERECHTEN
VOOR DE EERSTE TREK
BOMMA’S TOMATENSOEP met rundergehaktballetjes
VLOERBROODJE
GOED GEVULDE VISSOEP van de Belgische kust
met lookboter en tapenade
LANGZAAM GEGAARDE ZALM op Oosterse wijze met zeewiersalade
€4.25
ARTISANALE GARNALENKROKETTEN met peterseliemayonaise
SUPERMALSE RUNDERCARPACCIO “huisgerookt”
met parmezaanse kaas, rucola, pijnboompitjes en truffeldressing
WILDPATÉ met cranberry compote
LAUWWARME GEITENKAAS met frambozendressing, druiven, appel en kletzenbrood (vegetarisch)
KASTANJE CHAMPIGNONS in roomboter gebakken (vegetarisch)
SOEPJE VOOR TUSSENDOOR (klein kopje) + € 3.50
BOMMA’S TOMATENSOEP met rundergehaktballetjes
GOED GEVULDE VISSOEP van de Belgische kust
HOOFDGERECHTEN
TOPPERTJE UIT DE ZEE malse zalmmoot met gamba’s en kreeftensaus
ZEEBAARS FILET op de huid gebakken, met wortelcrème en romanesco bloemkool
HERTENBIEFSTUKJES met een boerenkool stamppotje, stoofpeertje en een Kloosterbier-saus
van La Trappe Dubbel
TOURNEDOS 180 gr. heerlijke ossenhaas met een zachte pepersaus (+ € 2.50)
MIXED GRILL ribbekes - steak - hamburger- kip - buikspek
POTJE SPARE RIBS 750 gr. onze “smoor”ribbekes naar geheim recept van oma Elly
PORTOBELLO grote champignon gevuld met truffelrisotto en groene asperges (vegetarisch)
NAGERECHTEN
GRAND DESSERT lekkernijen van de chef
DESSERT KAASPLANKJE stukje Brugse oude kaas, Brie de Meaux en Fourme D’ambert, stroop en kletzenbrood

DRIEGANGEN €36.50 p.p. (voor-, hoofd- en nagerecht)
JUNIOR KERSTMENU € 19.50
Voor kinderen (tot 14 jaar)

NAGERECHT
CAPRIZZO roomijs, karamelvulling, krokant laagje
witte chocolade en amandelschaafsel

VOORGERECHTEN
RUNDERCARPACCIO met parmezaanse kaas, rucola,
pijnboompitjes en truffeldressing
KASTANJE CHAMPIGNONS in roomboter gebakken
TOMATENSOEP met rundergehaktballetjes

HOOFDGERECHTEN
KIDS ZALMFILET met een zachte vissaus
KIDS BIEFSTUK met kruidenboter
KIDS SPARE RIBS met anverssaus
KIDS BROODJE HAMBURGER met anverssaus,
geserveerd met frietjes, appelmoes en mayonaise

KINDERMENU €10.00
Voor kinderen (tot 10 jaar)

KEUZE UIT:
KIP NUGGETS
KROKET
FRIKANDELLETJES
geserveerd met frietjes, appelmoes en mayonaise

KINDERIJSJE
vanille- & aardbeienroomijs met slagroom en spekjes

Wilt u alvast reserveren?… lees dan de informatie op de voorzijde.

