ons hotel-restaurant is t/m 18 januari 2021
gesloten
Na deze periode volgt een nieuwe menukaart - houdt hiervoor onze website en
social media in de gaten.

MENUKAART
Visplateau Vermeer

€65,-

4 oesters van het seizoen, gebakken reuzengamba's, gemarineerde zalm, sardines in olijfolie van
Ortiz , huisgemaakte krabsalade, Hollandse garnalen, zeekraal, citroenmayonaise, cocktailsaus & een
bol zuurdesembrood.

Exclusief Visplateau Vermeer

€100,-

hele kreeft, gebakken visvangst, 4 oesters van het seizoen, gebakken reuzengamba's, gemarineerde
zalm, sardines in olijfolie van Ortiz, huisgemaakte krabsalade, Hollandse garnalen, zeekraal,
citroenmayonaise, cocktailsaus & een bol zuurdesembrood.

Seafood Bites
Oesters | per stuk

€3,50

Mandje van 12 oesters & een fles Cava

€35,-

Kaviaar | uit Laren (GLD) | 10 gr.

€24,50

Gebakken reuzengamba’s | 5 stuks

€15,50

Desserts
Cheesecake
sinaasappel | 5 spices | braam

€12,50

Karamel
yoghurt | roze peper | passievrucht | dille

€11,50

Kaasplank
4 kazen van Kaashandel de Brink

€13,50

Grand Boutique Hotel-Restaurant Huis Vermeer

Lazy Sunday Brunch
Wij maken jouw zondag nóg heerlijker met een Lazy Sunday
Brunch Platter! What’s not to like?!
Stel je voor; een lazy start met koffie op bed. Tussen 11 en 13 uur
gaat de bel en bezorgen wij deze waanzinnige brunch schotel
persoonlijk aan jou.
Wat je krijgt? Een compleet uitgebreide brunch natuurlijk. What’s
in it for you? Verse croissantjes, zalm, koffiebroodjes, kazen,
charcuterie, een zuurdesembol, appeltaart, garnalen, makreel, vers
fruit en jus d’orange, oesters én cava! We zeiden toch dat het een
feestje zou worden?!
De prijs van dit feestje aan huis is €24,50 p.p. (zonder oesters
€19,50 p.p.) Ook leuk om te geven aan een ander!
Bestellen kan tot zaterdagavond 20.00 uur

Verrassingsmenu
Heerlijk (thuis) genieten van een uitgebreide restaurant ervaring.
Alle gerechten worden kant-en-klaar geleverd: u kunt meteen aan
tafel! De menu’s worden afgestemd op uw allergieën en/of
dieetwensen.
3 Gangen Verrassingsmenu €39,50 p.p.
incl. brood & garnituren
4 Gangen Verrassingsmenu €47,50 p.p.
incl. brood & garnituren
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