Liff’s Christmas Spirit
BIJ JOU THUIS

De feestdagen komen eraan, het is voor iedereen een bijzonder jaar. Toch kijken we alvast vooruit!
Daarom kan je dit jaar een heerlijk 3- of 4-gangen kerstmenu ophalen bij Liff, uit te breiden met
verrassende wijnen of lekkers voor bij de koffie. 3-gangen menu 27.5 p.p. / 4-gangen menu 31.5 p.p.

Voorgerecht |

9.75

Hoofdgerecht |

(incl. brood en 2 smeersels)

(incl. 2 bijgerechten naar keuze)

Pompoen | Kokos-pompoen panna cotta met aarde van

Portobello | Bladerdeeg gevuld met portobello,

roggebrood, veenbessen konfijt en geroosterde amandel

spinazie, geitenkaas en pompoen

Fazant | Gevulde fazant met duxelles van zontomaat,

Forel | Regenboogforel en papillotte
met diverse groenten en citroen

champignon en rode ui omwikkeld met Serranoham

Vleesplank | Nagelhout, gedroogde ham van
wildzwijn en lamssalami

22.5

Stoof | Wildstoof van hert en wild zwijn
Biefstuk | Hertenbiefstuk (zelf in de pan bakken!)

Zalm | Zalmtartaar met doperwten crème en
mayonaise van mierikswortel

met een bourbon-kalfs jus

Sukade | Langzaam gegaarde rundersukade in eigen jus

Tussengerecht |

3x Oranje | Gebonden soep van pompoen,

6

wortel, kokos en vleugje sinaasappel

Paddenstoel | Heldere bospaddestoelenbouillon
met tuinkruiden

Hoe te reserveren?
De reservering kan tot en met 21-12 gemaild worden naar
info@liffinassen.nl met de volgende informatie: U geeft
aan of u het 3- of 4-gangen menu wilt. Vervolgens welke
gerechten, de eventuele extra bijgerechten en/of de
bijpassende wijn. Ook ontvangen we graag uw naam, adres
en telefoonnummer zodat we contact kunnen opnemen,
indien er onduidelijkheden zijn.

Afhaalmomenten:
23-12 en 24-12 tussen 15.00 en 17.00 uur
25-12 en 26-12 tussen 14.00 en 16.00 uur

Bijgerechten |

3.5

Stoofperen / Rode koolsalade met appel en rozijnen
Aardappelpuree met truffel /
Oven aardappelen / Winter ratatouille

Dessert |

Carrot cake | Huisgemaakt wortel cake

8

met mascarpone- sinaasappel mousse

Kers(t) | Panna cotta van kers met rood fruit
en pure chocolade crumble

Lekkers voor bij de koffie |

5.5

4 huisgemaakte lekkernijen bij de koffie om af te sluiten

Wijnen |

15

Aangepast aan uw diner

Domaine de la Meynarde Grenache, Syrah
& Mourvèdre | Rhône | Frankrijk

Let op: gedane bestellingen zullen ook bij no-show in rekening worden gebracht!

3-gangen |
4-gangen |

27.5 p.p. (incl. 2 bijgerechten naar keuze)
31.5 p.p. (incl. 2 bijgerechten naar keuze)

Salcuta Era | Cabernet Sauvignon | Moldavië |
Domaine d’O | Chardonnay | Languedoc | Frankrijk
Durbanville Hills | Chenin Blanc | Stellenbosch | Zuid-Afrika
Champagne | Castellane

25

