Paisan kookt deze kerst met passie een heerlijk menu vol met verrassende
smaken. Je kan bij ons terecht op:
KErstaVond 24 dEcEMbEr vanaf 17.00 uur, laatste reservering mogelijk
om 20.00 uur.
1E KErstdag zijn wij gesloten.

2E KErstdag brunch vanaf 12.30 uur, laatste reservering mogelijk voor de
brunch om 14.00 uur, diner vanaf 17.00 uur, laatste reservering mogelijk om
20.30 uur. Voor de kleintjes is er geen speciaal kindermenu, maar wij koken
in overleg met hun wat zij lekker vinden.
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Prijzen en info

Kerstmenu
Voorgerecht

feeSt op tafel

(ook vegetarisch te bestellen)

Voor het hele gezelschap een
heerlijkeselectie warme en koude
Mediterrane gerecht

Tussengerechten

keuze uit:

ravioli di Zucca

met pompoen gevulde ravioli met
geroosterde pompoen, salie en beurre
noisette

pappardelle

met kalfsvleesstoof, salie en
Parmezaanse kaas

Zupa di peSce

vissoep met amandel, paprika,
geroosterde vis en schaaldieren

crème Soep van paStinaak

met hazelnoot, ras al hanout-olie en
chips van Parmezaanse kaas

Hoofdgerechten

keuze uit:

Stoofpotje van hert en
hertenbiefStuk

met rode wijn-jus en fijne wintergroenten

eendenborSt

gebakken met honing en korianderknoflookchips, pastinaak en saus van
gerookte thee

dorade

met een kruidige crème in de oven
bereid en met salade van venkel,
granaatappel, feta en Mediterrane
kruiden

vegetariSche taartjeS

Knolselderijtaart met walnotencrumble, quinoa pastei met pompoen,
kokos,rozijnen, ras el hanout, noten
en aioli en aubergine cheesecake met
pecorino sardo, feta en tomatenjam

Dessert

grand deSSert

Een heerlijke selectie van
huisgemaakte kerstdesserts

vier gangen

49,50

drie gangen

42,50

drie gangen

39,50

drie gangen kindermenu

20,00

vier gangen kindermenu

25 ,00

feest op tafel, tussengerecht,
hoofdgerecht en dessert
feest op tafel, tussengerecht,
hoofdgerecht en dessert
tussengerecht , hoofdgerecht
en dessert
op maat
op maat

Wijn arrangement (per gang)

voor een top wijn bij elk gerecht.
Ook de gewone selectie wijnen
(25 wijnen per glas) is mogelijk.

6,00

Paisan accepteert Amex, Visa, Mastercard,
PIN en contant.
Wij nemen je reserveren het liefst aan via
ons reserveringssysteem (www.paisan.nu)
of 035 5447075.

ParKErEn bIJ PaIsan
oP KErstaVond,

betaald parkeren voor de deur of parkeergarage Noordse Bosje (200 m.) of parkeergarage Gooische Brink (200 m.)

oP 2E KErstdag,

gratis parkeren voor de deur.

