
Wagyu at home
arrangement Kerstbrunch

OPEN >>OPEN >>

Vier de Kerst thuis 
met Het Erfgoed!

Bestellen?
06 16 69 90 94

(18 TOT EN MET 26 DECEMBER*)

€ 89,95 p.p. vanaf 4 personen 

Bij dit arrangement koken wij bij u thuis 
een volledig VIERGANGENMENU met 
als hoofdgerecht een wagyu-steak van 
maar liefst 300 gram. Het arrangement 
is inclusief bijpassende wijnen of 
speciaalbieren. Één van onze chefs komt 
samen met een serveerster bij u thuis. Alles 
wordt voor u geregeld en verzorgd. Van de 
voorbereiding, het servies tot aan de afwas; 
u hoeft zelf aan niks te denken en wordt 
volledig in de watten gelegd.

(24, 25 EN 26 DECEMBER**)

€ 19,95 p.p. vanaf 2 personen

24 december, Eerste en Tweede Kerstdag 
tussen 09.00 en 11.00 uur kunt u bij ons 
een overheerlijke kerstbrunch afhalen. 

De brunch bestaat onder andere uit vers 
belegde broodjes met huisgerookte zalm en 
pastrami, croissantjes, diverse zoetigheden 
en verse jus d’orange.

take-away
thuis



Adres Dorpsstraat 5 • Pesse 7933 PA 

www.heterfgoed.eu

Bestellen?
06 16 69 90 94

zeven dagen per week 
16.00 - 20.00 uur

YesYes
WE AREWE ARE

OPENOPEN

DRIEGANGEN KERSTDINER
(24, 25 EN 26 DECEMBER**)

€ 29,95 p.p. 
Stel zelf uw driegangen kerstdiner samen. 

De gerechten zijn ook apart te bestellen en kunt u bij ons afhalen. 

Voorgerechten € 9,95
1. Huisgemaakt knoflookbrood met pesto, alioli en kruidenboter
2. Duo van gerookte zalm en paling met gegrilde paprika, rode ui en een peterseliedressing 
3. Huisgerookte carpaccio met truffelmayonaise, oude kaas en pijnboompitten

Hoofdgerecht € 19,95
4. Gekonfijte eendenbout met hete bliksem en een tijm-rozemarijnsaus
5. Krokant gebakken hertensukade met kastanjestamppot, truffeljus en stoofperen
6. Zalmfilet van de lava grill geserveerd met pasta, tomaat, groene asperges en gegrilde gamba’s
7. Truffelrisotto met paddenstoelen, parmezaanse kaas en groene asperges

Nagerecht € 9,95 
8. Grand Dessert
 Overheerlijke proeverij van verschillende kleine nagerechten met onder andere brownie, 

cheesecake en een ijsmacaron. 

* Reserveren is verplicht. Neem contact met ons op om de 
mogelijkheden te bespreken. Dit kan via 06 16 69 90 94  
(ook via WhatsApp te bereiken), 0528-241115 of stuur een  
mail naar info@heterfgoed.eu.

** Reserveren voor de kerstbrunch en het driegangen  
kerstdiner is verplicht en kan tot en met 23 december.  
U kunt uw bestelling bij ons in het restaurant afhalen. 

take-away

Vier de Kerst thuis 
met Het Erfgoed!


