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Cocktails at coco
very merry, cozy and smokin’ hot
winter wonder special

14,50

LIZZ CHRISTMAS DINNER
zuurdesembrood, beurre noisette, olijfolie
AMUSE BOUCHE
macaron van rode biet, crème van goudse kaas
soes met eendenlever, caramel en koﬃe
pompoenmousse, vaudouvan, garnaal, popcorn
VOORGERECHT
ballotine van schotse zalm
groenteparels, peterselie coulis, eikenhout rook
of terrine van fazant
groene kool, zoete aardappel, hazelnootvinaigrette
TUSSENGERECHT
kabeljauw gebrand
parelgort risotto, saﬀraan, avruga kaviaar
of hert ravioli
rode kool, paddenstoelen, hertenjus met chocolade
HOOFDGERECHT
noordzee tong lydia
aardappel, wilde spinazie, morilles, champagnesaus
of ierse tournedos rossini
eendenlever, truﬀel, madeirasaus
DESSERT
wshs peer
room, vanille, earl grey gelei, pistachio
of 60% chocolade cremeux
olijfolie, zeezout, wit koﬃe ijs
of nederlandse kazen vijf
vijgencompote, walnoten, crackers en brood
KOFFIE & THEE
christmas pudding cannelee
cacaoboon, creme van chocolade
witte chocolade bonbon, ananas compote
macaron tonkaboon, gecarameliseerde banaancustard
mulled wine pectine
4-gangen keuzemenu (met 3 hartige snacks,
brood, boter, olijfolie) incl. koﬃe of thee
met mignardises (voor en na het dessert),
excl. andere drankjes

95

gerechten zijn op basis van beschikbaarheid, het kan zijn dat
er een (net zo smaakvol) alternatief geserveerd zal worden
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Christmas afternoon tea
at the regents room
zoete kerstzaligheden
uit onze eigen patisserie
ou la la
christmas afternoon tea

32,50

Reserveren

08-04-21 11:10

meer informatie over onze
arrangementen of reserveren:
kijk op wshs.nl
of mail naar hallo@wshs.nl

All you want
for christmas is ...

2-daags arrangement met cocktails,
haardvuur, lekkernijen, kaarslicht,
glitters, smaakexplosies, cadeautjes,
nog meer lekkernijen, traditie,
glühwein, kerstelfjes, silent night in
een warm cocomat bed (of nog een
sprankelend drankje) en een heleboel
magie
dear Santa, deﬁne naughty ...
prijs vanaf

255

WE
ALWAYS
JINGLE ALL
THE WAY
because
nobody likes
a half-assed
jingler

ons
ons sfeervolle
ambachtelijk

Keuzemenu
Kerstmenu
1E KERSTDAG 2021

Kerst wordt magisch dit jaar!
Geniet van onze sfeervolle Christmas Holiday Tea met een
proeverij van verschillende taartjes, scones, broodjes en zoetigheden.
We verwelkomen jullie met een kerstcocktail en voor de liefhebber
een non-alcoholische kerstmocktail.
Daarna verwennen we jullie met een etagère gevuld met
kaneelscones, stoofpeertaartjes,
kerstkransjes en
nog veel meer!

27,50

p.p.

reserveren?

Kids € 17,50 p.p.
(t/m 12 jaar)

ONTVANGST MET EEN KERSTAMUSE DOOR
HET VOLTALIGE LF-KERSTTEAM IN DE
REVISIERUIMTE VAN DE LICHTFABRIEK

Vegetarisch menu

DRIELUIK VAN ZALM

Cevice van zalm, warmgerookte zalm,
gebakken zalm met sesam, bloemkoolcrunch en mierikswortelcreme

“IT WAS A SMOKY
CHRISTMAS EVENING”

Dubbelgetrokken wildboullion met een
crostini eendenborst en wildrook.
*

VERFRISSENDE
WINTERSURPRISE UIT
ONZE WERKPLAATS

BIEFSTUK VAN DE OSSENHAAS
met knolpuree, combi stoofpeer,
gemarineerde paddenstoel en
portstroop

THE CHRISTMAS PARADE
Wees er snel bij en boek nu
jouw tafel voor tweede Kerstdag
op museumcafegouda.nl/kerst/
of mail naar info@museumcafegouda.nl

Laat u zoet verleiden door het
voltallige team van LF-Gouda!
Inmiddels een vaste traditie, waar wij
ons nu al op verheugen (zorg voor
opgeladen telefoons).

RESERVEREN?

CARPACCIO VAN KOMKOMMER

met ro de bietentartaar, mierikswortelcrème en pittenmix

GETOMATEERDE
GROENTEBOUILLON

met een knapperige crostini
en gepofte cherrytomaat
*

VERFRISSENDE
WINTERSURPRISE UIT
ONZE WERKPLAATS

GEGRILDE AUBERGINE

met courgettespaghetti, tomatensalsa,
knoflook en groentenchips

THE CHRISTMAS PARADE
Laat u zoet verleiden door het
voltallige team van LF-Gouda!
Inmiddels een vaste traditie,
waar wij ons nu al op
verheugen (zorg voor
opgeladen telefoons).

kijk op lfgouda.nl of stuur een mail naar info@lfgouda.nl
Kindermenu

SANTA’S WANDELSTOK
met zalm of Parmaham

TOMATENSOEP
BIEFSTUK

met frietjes en groente

LF DESSERT

zelfde als jouw ouders
| De Christmas Holiday Tea dient van te voren gereserveerd te worden en gaat vanaf 2 personen. Voor het gehele
gezelschap dient dezelfde Tea gereserveerd te worden. | Bij reserveringen voor groepen boven de 10 personen kan
het aantal tot minimaal één week van tevorenaangepast worden. Dit aantal is bindend voor de factuur. |
Meerprijs onbeperkt thee drinken is € 2,55 p/p. | Kinderen t/m 2 jaar betalen niks. |

- Kinderen t/m 12 jaar krijgen een aangepast kindermenu voor 50% korting
- 1 E S H I F T : € 44,50 pp - van 14.00 tot 17.30 uur (Familie Editie)

- 2 E S H I F T : € 49,50 pp - van 18.30 tot 22.00 uur
- Tot 7 dagen van te voren kosteloos te annuleren (daarna 100% kosten)

* Verfrissende wintersurprise wordt alleen bij de 2e shift geserveerd.
Mocht u specifieke dieetwensen hebben of allergieën, geen probleem, laat het ons even weten.

