Dekker

Zoetermeer

KERST BRUNCH
Op dinsdag 25 en woensdag 26 december 2018 serveren wij
een uitgebreide Kerstbrunch in onze feestelijke zalen.

Vanaf ons Kerstbuffet verzorgen wij
Gevogelte bouillon met verse kruiden en
Minestrone soep
Koud buffet
Anti pasti: Italiaanse ham en gedroogde
worst specialiteiten
Plateau van nationale en internationale kaassoorten
Luxe boerenbroden en Italiaanse brood specialiteiten,
Luxe mini broodjes, roomboter en smeersels,
Diverse zoetwaren en Kerststol
In zijn geheel gestoomde Noorse Zalm
Een diversiteit aan gerookte vissoorten
waaronder gerookte zalm, makreel en forel
Uitgebreid salade buffet met onder andere;
Caprese, winterse pasta salade, rauwkostsalades en
frisse aardappel-bieslook salade
Warm buffet
Brusselse beenham
Gebraden kalkoenfilet met cranberries
Pasteibakjes met klassieke kalfsragout
Lasagne van groene groente
Strudel van zalm
Geroosterde Rozeval
Winter groenten

Kerst dessertbuffet
Met onder andere heerlijke taarten, omelet Sibérienne,
crème brûlée, tiramisu en fruit.
Bovenstaande brunch is inclusief een welkomstdrankje,
koffie, thee, melk en jus d’orange

Kinderbuffet
Knapperige friet, diverse snacks als
kipnuggets, mini frikandellen, bitterballen,
appelmoes, poffertjes met poedersuiker of stroop,
mini donuts en muffins.

Tijden

12:00 tot 14:30 uur

Prijzen

Volwassenen € 37,50 p.p.
Kinderen van 3 t/m 12 jaar € 18,50 p.p.
Kinderen tot 3 jaar gratis

Entertainment

Tijdens de kerstbrunch verzorgen wij
sfeervolle achtergrondmuziek. Er is een bezoek
van de kerstman en volop kinderanimatie.

Kerstdiner Sweet Lake Italy
Op dinsdag 25 en woensdag 26 december 2018 kunt u dineren in
ons Italiaanse restaurant Sweet Lake Italy. Wij verwelkomen u graag
voor een viergangen Kerstdiner, bereidt vanuit onze open keuken.

Op tafel verzorgen wij:
Antipasti (sharing dishes)
Een selectie van Italiaanse specialiteiten met
vers gebakken brood en heerlijke smeersels
Tussengerecht
Bouillon van gevogelte
met bospaddenstoelen
Hoofdgerecht
Kalfshaas, softshell krab,
truffelgnocchi, sterappel en kalfsjus
Dessert
Proeverij van Kerstdesserts

Kindermenu
Voorgerecht
Tomatensoep
Hoofdgerecht
Kerst pizza, pasta of knapperige friet
met een lekkere snack
Dessert
Feestelijk Kerstdessert

Tijden

1ste zit : 16:00 tot 19:00 uur
2de zit : 19:30 uur tot einde

Prijzen

Volwassenen € 45,00 p.p.
Kinderen van 3 t/m 12 jaar € 22,50 p.p.
Kinderen tot 3 jaar gratis

Entertainment

Tijdens het kerstdiner kunnen de kinderen gebruikmaken
van ons speelparadijs en andere activiteiten Ook staat een
bezoek van de kerstman op het programma.

Kerstdiner l’Elephant
Op dinsdag 25 en woensdag 26 december 2018 serveren wij een smaakvol Kerstdiner
bestaande uit vijf gangen. Wij ontvangen u vanaf 18.00 met een feestelijk
aperitief en heerlijke amuses.

Kerstmenu
Voorgerecht
Ceviche van zeebaars met gebakken
coquille, granaatappel en venkel
Soep
Cappuccino van gevogelte bouillon
met schuim van bospaddenstoelen
Tussengerecht
Gelakte kabeljauw, schaaldierenjus,
saffraanrisotto en courgette
Hoofdgerecht
Hertenrugfilet, structuren van knolselderij,
vijgen en chocolade
Dessert
Proeverij van Kerstdesserts

Tijden

18:00 tot 22:30 uur

Prijzen

Volwassenen

€ 59,50 p.p.

Wijn arrangement

Om het kerstdiner nog completer te maken
kunnen wij voor u een passend
wijnarrangement verzorgen.

FUN

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op beide Kerstdagen is er genoeg te doen bij Dekker
Zoetermeer. Voor onze kleine Kerstgasten hebben wij een
prachtig indoor speelparadijs, er zijn knutselactiviteiten,
een kerstfilm en een bezoek van de Kerstman!

Voor de kerstarrangementen hanteren wij een
volledige vooruitbetaling, uiterlijk 19 december 2018.
Bij annuleren na 19 december 2018 ontvangt u van ons
een voucher ter waarde van het betaalde bedrag.
Dit tegoed mag vrij besteed worden binnen Dekker
Zoetermeer met uitzondering van onze partners.

Bowlen
Op 1ste en 2de Kerstdag is het ook mogelijk om uw brunch
of diner te combineren met voorafgaand of na afloop een
uur bowlen. Ons bowlingcentrum is geopend van 10:00
tot 23:00 uur. Graag vooraf reserveren. De prijs van een
bowlingbaan bedraagt € 29,75 per baan, per uur (max. 6
personen per bowlingbaan).

Escape Room
Een avontuurlijke ontsnapping beleven tijdens de
Kerstdagen? Reserveer dan één van onze vier escape
rooms bij Dekker Zoetermeer. De escape rooms zijn
geopend van 11:00 tot 23:00 uur. Graag vooraf reserveren.
Minimaal 2 en maximaal 5 personen per escape room.

Kerst- of Nieuwjaarsborrel
Buiten de feestdagen om een feestelijke Kerst- of Nieuwjaarsborrel organiseren? Ook hiervoor bieden we diverse
arrangementen. Voor meer informatie kun u direct contact
opnemen via 079-3684242 of sales@dekkerzoetermeer.nl.

Namens alle medewerkers van Dekker Zoetermeer
wensen wij iedereen FIJNE feestdagen
en een gelukkig Nieuwjaar!

Scheglaan 12
2718 KZ Zoetermeer
079-3684242
info@dekkerzoetermeer.nl
www.dekkerzoetermeer.nl

