Keuzemenu 3 gangen

reserveren

Het is mogelijk om te reserveren voor een 3- of 4 gangen diner, je maakt op de avond zelf een keuze uit onderstaande
gerechten. In anderhalf uur geniet je van een compleet diner. Na het diner is er de mogelijkheid om onze platforms en de
Euroscoop te bezoeken.
Arrangement
3 gangen							38.50 p.p. (exclusief entreekosten á 10.25)
3 gangen Kindermenu						15.00 per kind ( exclusief entreekosten á 6,75)

Voorgerechten

Nagerechten

Courgette koekjes
Oude kaas • courgette • rode ui • peper • fuchsia bloem

Dame blanche
Vanille roomijs • warme pure chocoladesaus • kletskop •
Pedro Ximénez

Carpaccio van rund
Basilicummayonaise • spek • oude kaas • pittenmix • rucola
Tartaar van gekonfijte schelvis
Kruidensla • saffraanmayonaise

Lavendel cake
Vlierbloesemsiroop • roomijs • citrus krokant
Kaasplank
3 soorten kaas • dadels • noten- rozijnenbrood

Hoofdgerechten

Kindermenu

Tortellini
Gekonfijte trostomaten • spinazie roomsaus

Tomatensoep

Gebakken roodbaars
Avocado crème • mango- tomatenchutney • radijs zoetzuur
• chipotle schuim
Gegrilde varkenslende
Aardappelpoffer • pesto van erwt en munt • geglaceerde
bospeen

≈

Kipnuggets met friet en appelmoes
of
Lintpasta met verse tomaat
of
Kroket met friet en appelmoes

≈

Kinderijsje

Gebakken sukade steak
Citroenrisotto • groene asperges • spekschuim
Stoofpotje van hoender
wijngaardslakken • groene asperge • bosui • bospeen

De Euromast is in het bezit van een Golden Green Key Certificaat, het hoogste niveau in de
categorie dagrecreatie. In de Brasserie worden diverse gerechten geserveerd waar o.a. gebruik wordt gemaakt van
eerlijke, duurzame, biologische en streekproducten.

Surprise menu

reserveren

Het is mogelijk om te reserveren voor een 3- of 4 gangen surprisemenu. In anderhalf uur geniet je van een
compleet verrassingsdiner. Na het diner is er de mogelijkheid om onze platforms en de Euroscoop te bezoeken.

Laat je verrassen door onze chef! Uiteraard houden wij rekening met dieetwensen/allergieën.
3 gangen (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert)				
4 gangen (voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert) 			
4 gangen (voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert) 		
								

37.50 p.p.
4 1 . 0 0 p.p.
45.50 p.p.

*exclusief entreekosten á 10.25 volwassenen / 6.75 kind

De Euromast is in het bezit van een Golden Green Key Certificaat, het hoogste niveau in de
categorie dagrecreatie. In de Brasserie worden diverse gerechten geserveerd waar o.a. gebruik wordt gemaakt van
eerlijke, duurzame, biologische en streekproducten.

