24 | 25 | 26
DECEMBER

Kerstdiner
sRD1500,- (incl.OB)
per persoon

kerst welkoms cocktail
*****
gang 1: trio van amuses
bonbon van verse bieten | gerookte zwarte quinoa | paprika sorbet
bolletje van wortel crémeux I pandan-cocos cake I vinaigrette
sangria lasagna I markoesa crispy
*****
gang 2: eerste voorgerecht (kies uit )
champignon wellington | rozemarijn | pecan noten | gepekelde rode uien
tenderloin tartaar l’hermitage | gemarineerde rode uien blaadjes
appelkappertjes | madeira reductie
knapperige eendenborst | granny smith appel-thijm
ingemaakte paprika | sinaasappel-port saus
trio van wildpaté | gesuikerde wilde veenbessen | abrikozen jam
getoaste baguette sneetjes
kip filet au za’atar | ras el hanout-citroen saus
blinis met zalm gravlax & caviaar | quenelle van zure room en bieslook | wakamé
*****
gang 3: tweede voorgerecht (kies uit )
crock-pot pompoen soep
kreeft en garnalen bisque | kreeft | aardappel-gruyère hash
ossenstaart consommé | gremolata

gang 4: spoom
virgin gin sorbet I quenelle calamansi granite
*****
gang 5: hoofdgerecht (kies uit )
aubergine cannelloni | parmigiano | mesclun
heilbot vis | wilde paddestoelen | gnocchi | sebi jari in safraan vinaigrette
gerookte kalkoen rollade | paprika | mozzarella kaas | sweet cherry saus
kerstham rollade à l’hermitage | saus van gerookte ananas
ossenhaas tournedos | jus de boeuf | truffel tapenade
hollandse hertensteak | aardappel puree met walnoten pasta
rode wijn saus met beenmerg
kerst bruiloft: gerookte kalkoen rollade en
kerstham rollade à l’hermitage delen één bord
*****
gang 6: spoom (kies uit )
scropino | limoncello | citrus ice-cream | champagne
virgin scropino | citrus ice-cream | virgin espumante
*****
gang 7: nagerecht (kies uit

)

wild rood fruit soep met basilicum ice-cream
chocolade crumble en gebrande meringue
black forest kirschtorte met kir royale ice-cream
*****
optionele aanvulling: tasting van 6 europese kazen SRD 250
een selectie van jams en confitures | notenbrood | fruit
*****
optionele aanvulling: wijn arrangement SRD 500

Voorwaarden
Indien vanwege eventuele lockdown maatregelen het dineren op
lokatie niet is toegestaan, wordt uw feestelijk verpakt kerstdiner
gratis voor u thuisbezorgd binnen groot Paramaribo
er vindt geen restitutie plaats
Reserveren is alleen mogelijk via telefoon 8
 99 9313 / 715 2211
en WhatsApp 855 8899
Reserveren kan tot uiterlijk 20 december 2021 | Om deze definitief te maken
gaarne uiterlijk op 20 december betalen | Onbetaalde reserveringen vallen
vrij naar klanten op de wachtlijst
Kom alstublieft op tijd | Inloop start vanaf 5:00pm
Het diner start precies om 5:30pm
Wanneer bij aanvang van het diner om 5:30pm 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 op uiterlijk 22 december 2021 uw keuze per gang door te
geven via WhatsApp 855 8899 of events@hermitage.sr
Betaling is mogelijk via bank transfer (bewijs via WhatsApp 855 8899 sturen);
betaling in cash, POS of credit card (Mastercard en Visa) kan op lokatie
V.O.F. l’Hermitage bankrekeningen bij Republic Bank (Suriname) N.V.
SRD: 5000029550 / USD: 5000029577 / Euro: 5000029585
Bij betalingen in USD en EURO worden de officiële wisselkoersen van de CBvS
toegepast

www.hermitage.sr
facebook: r estaurant l’hermitage
instagram: hermitage_finedining
BOEK NU!
Tel: 899 9313 / 715 2211
WhatsApp: 855 8899
HENKIELAAN 85
(HOEK ESTRELIASTREET), PARAMARIBO
GRATIS PARKEREN op het
TBL CINEMAS PARKEER TERREIN naast POPEYE’S

