Gastheer Sander
Luurssen

X-MASS
DINNER

Het is ons een waar genoegen, u als gast met de
Kerst 2018 te mogen verwelkomen. Sommige van u
hebben we al vaker tijdens deze bijzondere dagen
mogen begroeten. Dat doet ons bijzonder goed!
Hartelijk dank hiervoor. De Kerstdagen zijn voor
velen van ons, de fijnste dagen van het jaar. Des te
meer vereerd zijn wij, dat u juist ook op deze dagen
uw keuze op ons heeft laten vallen. En wij zullen er
ook alles aan doen om u met uw gezelschap een fijne
Kerst te bezorgen met een aantal verrassende
elementen in het vooruitzicht. Kerst is ook dit jaar
weer een extra uitdaging. We willen graag de sfeer
behouden die u gewend bent bij ons, maar toch
willen we ook graag dat er weer wat veranderingen
plaats vinden. Dit kunnen we uiten in onze decoratie
en onze gerechten .Kortom…. wij hebben er weer
ongelooflijk veel zin in om het u en uw gezelschap
naar uw zin te maken. Onze chef-kok Maik Mesker en
zijn keukenbrigade hebben ook dit jaar weer met
zorg ons Kerstmenu samengesteld. En zoals u kunt
zien voor ieder wat wils. We zijn op beide Kerstdagen
geopend, die zijn verdeeld in zittingen. 1ste
Kerstdag: Onze 1ste zitting begint om 13:30 uur en de
2de zitting om 19:30 uur. 2de Kerstdag: Op deze dag
hebben we 1 zitting die begint om 18:00 uur. Op beide
dagen wordt u verwelkomt door de Kerstvrouw die
de glühwijn klaar heeft staan. U kunt daar eventueel
een familie kiekje maken. Aan tafel begint uw diner
met een heerlijke amuse en een glas bubbels. Het
Kerstdiner bestaat uit 5 gangen en u heeft dus ruim
voldoende tijd om gezellig te tafelen met uw
gezelschap. Indien mogelijk, stellen wij het op prijs
als u uw keuze een aantal dagen van te voren aan ons
kenbaar maakt. Wij hopen u met deze speciale dagen
te mogen begroeten. Tevens wensen wij u fijne
feestdagen en alvast een voorspoedig 2019 toe!
Sander & Margo Luurssen-Verbeek & team van Bistro
de Buurvrouw

