
Sound&Soul presents: ‘Christmas around the world’ 2021  

Kerst 2021 wordt weer anders dit jaar maar wij gaan je sowieso verwennen met een werelds 5-
gangenmenu! 

Blijven we gesloten tot het nieuwe jaar, dan kun je thuis van ons wereldse diner genieten.  

Met of zonder bijpassend wijnarrangement en per 2 personen te bestellen.  

Mogen we jullie in onze zaak ontvangen dan bieden wij ons wereldse ‘Christmas around the world’ 
diner OOK aan op 1e kerstdag in twee shifts van 16:30 tot 19:30/19:45 tot 22:45.  

De prijs voor dit menu bedraagt €49,50 en €69,50 inclusief wijnarrangement. 

Graag vooraf bestellen/reserveren en VOL = VOL! 

Later volgt meer info over het afhalen in stijl!  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maar wat krijg ik dan voor lekkers? 

1e gang Italiaanse antipasti | huisgemaakte focaccia | burrata | gegrilde groentes |verse 
pesto | gepofte tomaatjes | extra vergine olijfolie 

2e gang  Spijkersushi | gegrilde spijkerzwam | nori | gegrilde paprika | tempura crunch | 
ingelegde komkommer | chilimayonaise | zwarte sesam 

3e gang Scandinavische gravlax | lauwwarm | gemarineerde Finse zalm | Zweeds fjordbrood 
| citroen-mierikswortel crème | dille olie 

4e gang  Hollands hert | jus van eekhoorntjesbrood | pastinaak-miso zalf | sesam geroosterde 
bospeen | aardappelgratin 

5e gang  Caribisch bananenbrood |Havana sultana | kokosroom | Bermuda glazuur 

How to afhalen 

ü Bestellen kan via info@soundensoul.nl of bel 026-3034206. 
ü Kies uit het 5-gangen kerstdiner met of zonder wijn. 
ü Deels thuis af te maken per gerecht met instructie. 
ü Haal je kerstdiner op 24 december tussen 15:00 en 21:00. 

How to bij open horeca op 24 december 2020 

ü Kom genieten in de wereldse sferen van onze huiskamer. 
ü Reserveer op tijd, beperkte capaciteit gezien de coved-19 maatregelen. 
ü Boek een tafel voor 2 tot 8 personen. 
ü Wacht geduldig af en geniet van een culinair diner ‘around the world’. 

 


