TIJDEN BRUNCH
Ontvangst tussen 11.00 en 12.00 uur. De food-stands zijn geopend tot 14.00 uur, de restaurants zijn
geopend tot 14.30 uur.
TIJDEN DINER
Restaurant l’Elephant: Ontvangst om 18.00 uur.
Sweet Lake Italy: Ontvangst tussen 17.00 en 18.30 uur. De food-stands zijn geopend tot 21.30 uur.
OPENINGSTIJDEN BOWLING EN ESCAPE ROOMS
25 & 26 december – 10.00 tot 22.00 uur.
Banen en escape rooms kunnen per uur gereserveerd worden.
BETALINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN
Voor de brunch en het diner hanteren wij een volledige vooruitbetaling. Bij annuleren na
19 december 2017 ontvangen jullie een voucher ter waarde van het betaalde bedrag. Dit tegoed mag
vrij besteed worden binnen Dekker Zoetermeer, uiterlijk drie maanden na uitgifte van de voucher.
KERSTBORREL & BITES
Buiten de feestdagen om een feestelijke kerst- of nieuwjaarsborrel organiseren? Ook hiervoor bieden
we diverse arrangementen. Voor meer informatie kun je direct contact opnemen via
079-3684242 of info@dekkerzoetermeer.nl.
Voor meer informatie en leuke sneak peeks, volgs ons op Facebook of bekijk de website.
www.dekkerzoetermeer.nl | www.sweetlakeitaly.nl

Ho ho ho

happy holidays!

KERST 2017
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Brunch

Diner

SWEET LAKE ITALY & CHRISTMAS LODGE

RESTAURANT L’ELEPHANT

Laat je deze kerstdagen helemaal insneeuwen! Jullie worden ontvangen met een dampende gl hwein of,
voor de kleintjes, een warme chocolademelk met slagroom & minimarshmallows. Hmmm!
Binnen wacht de Kerstman jullie op, voor een leuk familiekiekje of een dikke knuffel met zijn kriebelende
baard. En liggen daar nou pakjes onder de kerstboom? Zijn kerstelfjes begeleiden jullie naar tafel in de
‘winterlodge’. Hier bevinden zich diverse food-stands, waar jullie je tegoed kunnen doen aan onder andere;

In ons fine-dining restaurant l’Elephant kun je tijdens de kerstdagen genieten van een vijf-gangen diner. Eerst
op de foto met de Kerstman en vervolgens met jouw gezelschap een culinaire en sfeervolle avond tegemoet.
Ontvangst met een bruisend aperitief
Ceviche van coquille | Noorse zalm | sabayon van wasabi | kroepoek van brique-deeg
Fazantbouillon | pulled fazant | hoi-sin
Tarbotfilet | hazelnootrisotto | espuma van geroosterde paprika | jus van Hollandse garnalen
Sous vide hertenrugfilet | structuren van pompoen | loempia van eend | jus van cepes
Verrassend kerstdessert

VOLWASSENEN - € 59,50 P.P.

WIJNARRANGEMENT - € 25,00 P.P.

SWEET LAKE ITALY
Charcuterie
Selectie lokale & internationale kazen
Warme verse broden

Paddenstoelen-truffelrisotto
Ravioli met wintervulling
Pommes duchesse

Huisgemaakte quiches
Winterse soepen

Warme wafels met verschillende toppings
Feestelijke taartjes & longueurs
Candy cane corner

In zijn geheel gestoomde zalm
Gelakte kruidenbeenham

⋯en meer!

Inclusief koffie & thee, vruchtensappen, fruitwater en ranja

VOLWASSENEN - € 37,50 P.P.

KIDS (3 TOT 12 JAAR) - € 25,00 P.P.

De brunch in combinatie met bowling en/of escape rooms reserveren?
Meer informatie vind je op de achterkant van deze brochure.

Tijdens deze kerstdagen vind je in restaurant Sweet Lake Italy alles waar je warm van wordt! Knisperende
houtblokken in het haardvuur, dampende gl hwein, christmas roast, verse wafels en⋯ blije kindersnoetjes!
Natuurlijk komt de Kerstman op bezoek en brengt hij cadeautjes met zich mee. Na het familiekiekje worden
jullie vanuit de diverse foodstands voorzien van feestelijke gerechten, onder andere;
Charcuterie
Selectie internationale kazen
Visplateau
Huisgemaakte quiches
Winterse soepen
Zachtgegaarde kalfs-ossobuco
In zijn geheel gegrilde entrecote
Traditionele huisgemaakte ‘fish pie’

VOLWASSENEN - € 45,00 P.P.

Borlottibonen met chorizo & salie
Paddenstoelen-truffelrisotto
Pommes dauphinoise
Winterse groentjes
Warme wafels met verschillende toppings
Feestelijke taartjes, longueurs & ijsjes
Candy cane corner
⋯en meer!

KIDS (3 TOT 12 JAAR) - € 25,00 P.P.

