Winter 2017
“Wintermenu”
Laat u verrassen en verwennen
Van dinsdag 10 januari tot en met 21 maart 2017
Deze winter staat vol van mooie ingrediënten die onze chef Thomas van Voorst voor u heeft
verwerkt in een prachtig gastronomisch wintermenu.
Wij serveren u een waanzinnig 4 gangen surprisemenu inclusief 3 feestelijke amuses voor de
speciale prijs van € 32,50 per persoon.
Indien u wenst serveren wij passende wijnen bij het menu.
Uitsluitend op reservering.
Menu “Wijn & Spijs”
Vanaf half januari heerst er in ons restaurant een knusse feeërieke wintersfeer, geuren
van specerijen, warme kleuren en fonkelend kaarslicht zullen u betoveren.
De ultieme setting voor ons “menu wijn & spijs” een combinatie van gerechten van Chefkok Thomas van Voorst en wijnen uit de kelder van Patron Adrie Crezee.
Menu “Wijn & Spijs
Ons arrangement all-in:
3 feestelijke amuses, 4-gangenmenu “De Stadstuin”,
4-glazen wijnarrangement
en koffie of thee met zoete verrassingen van “De Madeleine”

per persoon € 77,50

Ons menu d’Amis
Een 3-gangen surprisemenu voor een prix d’Amis
Dit 3-gangen surprisemenu serveren wij uitsluitend van dinsdag tot en met donderdag en
is alleen te bestellen als alle tafelgenoten deelnemen aan het menu. Wij houden rekening
met uw dieet wensen.
Prijs per couvert € 29,50

Saint-Valentin
Zaterdag 11 & Dinsdag 14 & woensdag 15 februari 2017
“Let me be your Valentine”
Wij ontvangen u beiden dagen vanaf 18.00 uur met een romantisch
menu.
Valentijns aperitief met feestelijke bubbels en hartige versnaperingen
€ 8,95
Menu
Amuses die de zinnen perikelen
4-gangen surprisemenu “love You”
Prijs € 45,00
Bijpassende wijnen 4-glazen Prijs € 27,50
Per glas € 7,00
Menu-all-in
Inclusief aperitief, amuses, menu, wijnen, tafelwater en koffie of thee
met zoete verrassingen van “De Madeleine” Prijs € 85,00
Reserveren kan op telefoonnummer 076 5309636 onder vermelding
“Love You” (Indien u speciale wensen heeft horen wij dit graag)

Onze buurvrouw “De Madeleine” ontvangt u graag voor heerlijke patisserie
voor iedere gelegenheid bieden wij een passende traktatie.
Onze specialiteiten zijn “Macaron de Paris” “Madeleine de Commercy” en nog
veel meer authentieke specialiteiten.
Laat u verleiden en kom naar “De Madeleine”

Winteraanbieding
Patisseriebox voor 6 personen vol zoete heerlijkheden
Prijs € 12,50
J

