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Kerst in Chillers
Geniet met de kerst van ons brunch of diner

Kerst

Met kerst komen
alle families weer
gezellig bij elkaar,
Wij verzorgen dit
jaar een kerst
brunch en een
kerstdiner

Zondag 25 december en
Maandag 26 december zijn wij geopend voor
Brunch en Diner.
We openen onze deuren om 11:30 voor een Sharing Kerst
Brunch, zie verder voor meer info.
Om 17:00 uur kunt u bij ons reserveren voor het kerst
diner. Wij hebben dit jaar de mogelijkheid om a la carte u
keuze te maken uit onze uitgebreide menukaart. Tevens
hebben wij een 3 gangen keuze kerstmenu met oa
wildpate, hertenbiefstuk en tiramisu

Ook voor al u kerst
borrels hebben wij
verschillende
mogelijkheden

Oudejaarsdag zijn
wij geopend vanaf
15:00 - 22:30
Nieuwjaarsdag
geopend vanaf
15:00
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15 gangen Kerst Brunch in
Chillers
Vanaf 11:30 ontvangen wij u met een glaasje
Prosecco of jus d orange.
We serveren u een Sharing brunch, u kunt dus
gezellig met elkaar snoepen van al het
lekkers dat de chef kok voor u heeft
klaargemaakt
Broodmandje met vers gebakken boeren landbrood met verschillende smeerseltjes
en lekkernijen
Parade van sharing voorgerechten; wrap zalm , ham met meloen, gerookte zalm
met limoen mayo en haringkaviaar, dun gesneden carpaccio met truffel mayo,
bruchette met geitenkaas, gerookte forel.
Soepje
Aansluitend heeft onze chef verschillende warme gerechten voor u, huis
gemarineerde spareribs , Fries kruidvarken roergebakken, risotto met
paddestoelen, pulled beef in een stoombroodje en onze eigen Twister friet.
De kinderen mogen met de grote mensen mee snoepen of bij het hoofdgerecht
bitterballen, frikadellen of kaassoufflés bestellen, net waar ze zin in hebben.
Voor het dessert hebben we en gran-dessert met taartjes, ijs, chocolade enz
Volwassen € 28,50
Kinderen tot 4 t/m 11 jaar - € 14,50
Inclusief koffie en thee.

KERST EN EINDEJAAR BORREL IN CHILLERS
De dagen voor de kerst zijn de gezelligste van het
jaar en wat is er dan leuker om met u familie,
vrienden of bedrijf het jaar af te sluiten met een
drankje en heerlijke hapjes.
U kunt bij ons in onze bovenzaal, serre of cafe
gezellig borrelen, vraag naar de mogelijkheden.

