
Vrijdag 25 en Zaterdag 26 december 2020
11am - 1pm

SRD 850 per persoon

Kinderen
 0 t/m 2 jaar: Gratis

3 t/m 7 jaar: SRD 350
8 t/m 12 jaar: SRD 500



Bread Station 
Baguettes 

Pet i t  pains assor t i
kr uidenboter

Soup terrine 
Aardappel /  Prei  soep met een s ide van bacon bits

Meat Carving Station
Lamsbout uit  Nieuw Zeeland

Gerookte ker stham
Kiprol lade
Kalkoen

Vis & Seafood Station 
Garnalen met cockta i l saus

Gerookte makreel f i let 
Tuna sashimi , hor seradish , soja saus

Bang Bang fi let
Gevulde eieren met za lm mousse

Fresh Salad Station  
Ver se groene sa lade met ver schi l lende toppings and dress ings

Various Station
Diver se favor iete k indergerechten 

F iesta r i j s t
Aardappelpuree met geroosterde knof look

Fr isse aardappelsa lade 
Fus i l l i  pasta 

Quiche met prei , sp inaz ie en parmezaan 

Dessert station 
Chocolate Founta in 
Fr uit  cockta i l  v i r g in 

Tir amisu soes jes 
Chr istmas Panettone muffins 

Crème brûlée
Witte chocolade mousse met Key Lime je l ly

Buffet

***

***

***

***

***

***



Reserveren uitsluitend mogelijk via telefoon 8999313 / 7152211
of Whatsapp 8558899
Betaal uw boeking op uiterlijk 23 december 2020 teneinde deze definitief te 
maken.  Boekingen die op voornoemde  datum nog niet voldaan zijn,
worden beschikbaar gesteld aan gasten op de wachtlijst
Annuleringen na 23 december kunnen wij helaas niet restitueren
Drankconsumpties kunnen ter plekke worden besteld en afgerekend
tegen de vastgestelde prijzen
Het buffet 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 omzettingen naar 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

Gratis parkeren op de
TBL Cinemas parkeerplaats naast Popeyes

www.hermitage.sr
facebook: restaurant l’hermitage
instagram: hermitage_finedining

BOEK NU: 8999313 / 7152211 
Whatsapp 8558899
HENKIELAAN 85
(HOEK ESTRELIASTRAAT), PARAMARIBO

Voorwaarden:


