Wij hebben een heerlijk
Kerstmenu op Kerstavond,
1 e en 2 e Kerstdag
bij ‘t Hart
U kunt ook á la carte eten
24 december de gehele dag geopend
vanaf 10.00 uur, 1e en 2e Kerstdag
vanaf 16.00 uur.

EET & DRINK LOKAAL
Markt 11 | 4691 BX Tholen
Telefoon 0166 - 604 845
www.hartvantholen.nl
reserveringen@hartvantholen.nl

Fijne
feestdagen!

1e en 2e Kerstdag bij ‘t Hart

Hoofdgerechten
Boterzachte Ossenhaas medaillons | 29,

75

1, 2, 3, of 4 gangen de keuze is aan u...

met rode wijnsaus, aardappelgratin en een melange
van bospaddestoelen

Gegrilde zwaardvisfilet | 27,

75

gemarineerd in olijfolie, met citroensap en knoflook, geserveerd
met aardappelgratin, gesauteerde wortel en broccoli

Voorgerechten

Quiche van pompoen en kastanjechampignons | 22,

75

Vitello Tonnato | 14,

75

Kalfsfricandeau met een romige tonijnmayonaise,
kapperappeltjes, rucola en een snufje zwarte peper

Sint Jacobs nootjes

| 16,75
Gegrilde coquille met een dressing van room, mierikswortel en limoen, gegarneerd met witte radijs en waterkers

Carpaccio van rode biet

| 12,75
met een dressing van wijnazijn, olijfolie, honing & mosterd, gegarneerd met
pistachenootjes, geitenkaas en sla, deze carpaccio is vegetarisch, glutenvrij en
zonder kaas dus ook lactosevrij
Alle voorgerechten worden geserveerd
met vers afgebakken broodjes en roomboter

Tussengerechten
Gerookte eendenborst | 10,

75

met een frambozendressing en een salade met vijg,
appel en granaatappelpitjes

Heldere visboullion

| 9,75
met noordzeegarnalen, prei, wortel en selderij

Bospaddestoelensoep | 9,

75

met een garnituur van cantharel, oesterzwam,
kastanjechampignon, tijm en oregano
Bovenstaande gerechten worden geserveerd met diverse krokantjes

Met een luxe salade van mesclun met o.a. olijven, zontomaat en feta
Bij de hoofdgerechten kunnen ook friet of aardappelkroketjes geserveerd worden.
Wij hebben bijpassende wijnen ingekocht. Wij adviseren u graag!

Nagerechten
Petit Grand Dessert

| 14,75

Chocolademousse slagroomijs brownie petitfour
bavarois en rood fruit

Verwenkoffie

Koffie, notencake, bonbon au macaron
en een likeurtje naar keuze

Met likeur | 9,75

Zonder likeur | 5,75

Kerst kindermenu
Voorgerechten

Tomatensoepje | 4,50
Broodjes met kruidenboter | 3,50

Hoofdgerechten

Kipfilet met frietjes, boontjes en appelmoes | 9,50
Vissticks met frietjes, doperwtjes en worteltjes | 9,50

Nagerechten

Slagroomijs met smarties en marshmallows | 5,50
Brownietaart met slagroom | 5,50

