Paasbuffet
Zaterdag 20 april & Zondag 21 april
U kunt tussen 18.00 uur en 20.00 uur aan tafel

Prijs: € 27,50 per persoon
Kinderen van 4 t/m 12 jaar € 13,75 per kind
-

Het buffet bestaat uit diverse koude voorgerechten van vis en vlees
en een ruime keuze uit schaal- en schelpdieren

-

Twee soorten soep

-

Onze koks bereiden verschillende soorten vis en vlees voor u op de grill,
geserveerd met aardappel- en groente garnituren

-

Een keur aan salades, diverse sauzen, brood en boter

-

Ter afsluiting een nagerechtenbuffet met een kaasplateau,
Vruchten- en chocolademousse, diverse kleine patisserie, fruitsalade,
warme chocoladesaus, slagroom en een ruime keuze aan schepijs

----------------------------------------------------Op vrijdag 19 april én maandag 22 april
geniet u ’s avonds (vanaf 18.00 uur)
van een 3-gangen à la carte menu
voor maar € 27,50 per persoon,
de 2e volwassene betaalt slechts € 17,50
voor het 3-gangen à la carte menu

2019

Paasbrunchbuffet

Hotel Restaurant Piccard
Badhuisstraat 178
4382 AR Vlissingen
Tel: 0118 413551
info@picccard.nl
www.piccard.nl

Met de paashaas en kinderanimatie
Zondag 21 april

- van 13.00 uur tot 15.00 uur

Prijs: € 27,50 per volwassene - kinderen van 4 t/m 12 jaar € 13,75 per kind
Koude gerechten

Gerookte zalmfilet, gerookte forelfilet, gerookte makreelfilet
Charcuterie van verschillende vleeswaren en paté
Gevulde eitjes, garnalensalade, surimi krabsalade, zeevruchtensalade,
rode zalmsalade, huzarensalade en waldorfsalade met kip
Een uitgebreid kaasplateau met vijgenchutney

Soepen

Tomatensoep & Zeeuwse vissoep

Warme gerechten

Kipfilet in peperroomsaus, spareribs
Varkensrollade gevuld met champignons in groene kruidenjus
Gebakken zalmfilet
Albondigas: vegetarische Spaanse balletjes in tomatensaus

Garnituren

Frietjes, aardappel gratin
In sinaasappel gestoofde witlof en groente macedoine
Diverse rauwkostsalades en koude sauzen
Verschillende soorten broodjes en croissants

Nagerechten

Diverse soorten ijs
Warme kersen en chocoladesaus
Fruitsalade, diverse kleine patisserie & vruchten- en chocolademousse

Kids corner

Tomatensoep met balletjes
Hamburgers, kipnuggets, mini frikandellen en kibbeling.
Frietjes, appelmoes, mayonaise en ketchup
Pancakes, jam, vruchtenhagel en stroop

Op het buffet vindt u koffie, thee, jus d’orange en siroop

Voor én met de kinderen o.a.
- samen creatief met de Paashaas
- heerlijk zwemmen

