High Brunch
Koffie of thee met Franse macarons
Flûte Champagne Pommery Brut
(toeslag € 7,50)

KERSTMIS
2021

Wrap van Schotse zalm en kruidenroomkaas
Crostini Pata Negra, eiersalade en groene asperges
Bruchetta van tomaat en basilicum
Lolly van Roquefortkaas en gebrande nootjes
Mini steak tartaar met garnituur
Canapé Hollandse garnalen, appel en cocktailsaus
Soep van bospaddenstoelen en truffel

Geitenkaaskroketje op geitenmousse en notencrumble
Spring roll Peking Duck in Romanosla en Hoisinsaus
Mini burger ossenhaas, cantharellen en eendenlever
Club sandwich van zalm, tomaat, ei, sla en kreeftenmayo
Blini met gerookte zalm, pastinaakcrème en kwartelei

Tarte tatin van appel en karamel
met koekjes-ijs, slagroom en kletskop

€ 27,50 p.p.
Café Moeke – Utrechtseweg 263 – H. Rading-Hilversum
info@cafemoeke.nl

BRUNCH
DINER

Hollandsche Rading, 19 november 2021
Geachte gast(e),
Traditioneel pakken we groots uit bij café Moeke met
een kerstdiner en kerstparty. Helaas ging Kerst 2020 door
de Covid-19 maatregelen niet door. Ook dit jaar hangt
alles aan een zijden draadje. Toch proberen wij u een
mogelijkheid te bieden om de kerstdagen bij en met ons
te vieren. Daarom hebben wij gekozen voor een indicatie van
variabele tijden op basis van de huidige maatregelen
en de normale situatie. Kerstavond kunt u bij ons a-la-carte
dineren en 2e kerstdag is er in de middag uitgebreide high
brunch en in de avond serveren wij een viergangenmenu met
livemuziek. Traditiegetrouw zal Bonte Crazy Piano’s speciaal
voor ons ‘Moeke’ een daverende show neer zetten. Tijdens het
kerstdiner kunt u genieten van de diverse pianosolo’s en
krijgt u de gelegenheid om uw favoriete muziekwens
kenbaar te maken. Natuurlijk kunt u te allen tijde gratis
annuleren mochten er extra maatregelen komen.

Kerstmenu
Rillette van gerookte makreel op pompoencrème
met komkommergelei en shisopurper
Bonbon van gerookte eend, slaboeket, pijnboompitten,
gebakken eendenlever, coulis van frambozen en bramen
of

Carpaccio van zalm en krab, kruidensla, avocadomousse,
gamba in tempura met soja-sesamdressing
of

Salade van courgette, bospaddenstoelen, spinazie,
hazelnoten, rode ui, gepofte cherrytomaatjes en
sojaspekjes met een Provençaalse kruidendressing
Soep van pastinaak en geroosterde
paprika met appel en gember
of

Gebakken zeebaars op tomatensalsa en
kreeftenrisotto met Hollandse garnalen
of

Kwartel op gekonfijte zuurkool en
pastinaakcrème met een wildjus

Wij hopen u op een van de kerstdagen te mogen begroeten.
Kerstavond a-la-carte
vanaf 16.30uur tot 20.00uur (huidige maatregelen)
vanaf 18.00uur tot 00.00uur (normale omstandigheden)
2e Kerstdag high brunch
vanaf 11.30uur tot 15.00uur (huidige maatregelen)
vanaf 12.00uur tot 16.00uur (normale omstandigheden)
2e Kerstdag diner
vanaf 16:00 tot 20.00uur (huidige maatregelen)
vanaf 18:00 tot 00.00uur (normale omstandigheden)

Geroosterde ossenhaasfilet op crème van boerenkool,
bloedworst en appel met een cantharellensaus
of

Gebakken zeeduivelfilet op brandade en
venkel met een beurre blanc van Noilly Prat
of

Quiche van geitenkaas, spinazie, walnoten, cantharellen,
bijenhoning op een saus van tomaten en basilicum met een
aardappelrösti
Scroppino van citroenijs, vodka en prosecco
Crème van zoute karamel, toffee-ijs en vanille room

€ 69,75 p.p.

