24, 25, 26 december

2020

5-GANGEN KERSTMENU

SRD 1250 per persoon
Amuses
Risotto met citrus en garnaal
bonbon van rode biet | paprika ice-cream | gerookte zwarte quinoa
***
Noordzee krab
carpaccio van coquilles gratinée
visfumet | granny smith I limoen | kletskop van citrus | yuzu schuim
vinaigrette | crème fraîche
of
Kwartel ovengeroosterd
bosvruchten saus
snijboon in room | bosvruchten | rozemarijn
kikkererwt | quinoa | peterselie | verse maiskorrels
of
Ossenhaas tartaar
ham van Spaans Iberico varken
truffelmayonaise | zoetzure groentengarnering | limoen
***
Crèmesoep van kastanjechampignons
truffel | crème fraîche
***
Ijskoude spoom
Crémant de Bordeaux I huisgemaakte limoncello van PALM en vodka
munt
***

Noordzeetong filet
beurre blanc van sinaasappel en peper I crème van erwt
witte wijn | citroen | kumquat | dragon
gegrilde courgette | polenta | aardappel
of
Tournedos Rossini
ossenhaas | Madeira saus | fois gras van eendenlever
brioche | zwarte wintertruffels I pastinaak stampot | aardappel Pont Neuf
gegrilde prei | koolrabi & aardappel foam
of
Hollandse Reebiefstuk
crème van pastinaak I saus van Port en Pedro Ximenez
gegrilde prei I aardpeerstamppot I aardappel Pont Neuf
of
Kiprollade
kippendijfilet | jus van rode bosvruchten | crème van pastinaak
gegrilde prei | aardpeerstamppot | aardappel Pont Neuf | romanesco
***
Sorbet van basilicum en bosvruchten
schuim van witte chocolade
After Eight krokantje | soepje van rode vruchten
***
Supplementen:
Wijnarrangement SRD 500
Nederlandse kaasplank SRD 250
chèvre | le petit doruvael
oudwijker lazuli (blauwe juweel) | reypenaer vsop
appelstroop en fruitchutney I noten | fruit | kletzembrood
Friandises SRD 145
(chique patisserie zoetigheden en bonbons)

Voorwaarden:

Reserveren uitsluitend mogelijk via telefoon 8
 999313 / 7152211
of Whatsapp 8558899
Betaal uw boeking op uiterlijk 17 december 2020 teneinde
deze definitief te maken. Boekingen die op 18 december
nog niet voldaan zijn, worden de volgende dag beschikbaar
gesteld aan gasten op de wachtlijst
Bij annulering vóór 20 december ontvangt u 60% restitutie op
uw betaling. Annuleringen vanaf 20 december kunnen
helaas niet meer worden gerestitueerd
Inloop en placering vanaf 6:15pm. Het diner start
precies om 7pm, dus kom s.v.p. op tijd!
Wanneer bij aanvang van het diner om 7pm uw gezelschap
nog niet compleet is, zullen wij de algemene service
aanvangen en serveren wij de laatkomer(s) naar beste vermogen
de gemiste gangen nog na
Wij verzoeken u om uiterlijk 21 december 2020 uw voorkeurskeuze
bij gangen 1 en 4 aan ons door te geven
Supplementen en drankconsumpties kunnen op de
avond zelf besteld en afgerekend worden
Het kerstmenu is geprijsd in SRD en is inclusief OB.
Betaling kan via bankovermaking (zie bankrekeningen), of contant
of via PIN of credit card (MC en Visa) bij de kassa. Bij omzettingennaar USD of
Euro worden de officiële wisselkoersen van de CBvS toegepast
Wij accepteren geen gevlekte of beschadigde biljetten,
noch USD biljetten van de volgende jaargangen:
$100 vóór 2013, $50 vóór 2004, $20 vóór 2006,
$10 vóór 2006, $5 vóór 2008
V.O.F. l’Hermitage bankrekeningen bij Republic Bank (Suriname) N.V.
SRD: 5000029550 / USD: 5000029577 / Euro: 5000029585
www.hermitage.sr
facebook: restaurant l’hermitage
instagram: hermitage_finedining

BOEK NU: 8999313 / 7152211
Whatsapp 8558899
HENKIELAAN 85
(HOEK ESTRELIASTRAAT), PARAMARIBO
Gratis parkeren op de
TBL Cinemas parkeerplaats naast Popeye
s

