kerst in De Lawei
Op het gebied van horeca is De Lawei helemaal zelfvoorzienend. Daardoor kunnen we garanderen
dat je bij ons alleen de beste kwaliteit krijgt. Wij regelen verse voeding en zorgen voor een mooie,
verzorgde presentatie tijdens jouw kerstevenement.

Borrelarrangement		

			€ 19,50

Assortiment van 2 luxe koude hapjes per persoon
• Crostini met gerookte eendenborst, rode uiencompote en truffelmayonaise
• Crostini met carpaccio van de lende met Fryske Alde kaas, zongedroogde
tomaat en basilicummayonaise
• Crostini met gerookte zalm, komkommer en citroen crème
• Crostini met Bleu de Wolvega, peer en pecannoot
• Crostini met tomatensalsa en basilicumpesto
• Crostini met brie en cranberrycompote
Assortiment van 2 luxe warme hapjes per persoon
• Oma bobs rundvlees bitterbal
• Geitenkaasbitterbal
• Thai Green Curry bitterbal
• Oude kaasloempiaatjes
• Garnalen butterfly

Borrelhapjesbuffet		

			€ 13,50

Met koude en warme gerechten of met koude en warme hapjes
• Diverse Brood soorten van de Fryske bakkerij Baarsma met 3 verschillende smeersels
• Kaasplank met 5 verschillende kazen, noten, fruitcompote en druiven
• Charcuterie plank met serranoham, chorizo, salami, coppa di Parma en droge worst soorten
• Carpaccio van de lende en Fryske Alde kaas, zongedroogde tomaat, olijven, pijnboompitten en truffelmayonaise
• Visplank met Hollandse garnalen, gemarineerde gamba’s, gerookte zalm, gerookte forel en gerookte makreel
• Kalamata en groene olijven gemarineerd met olijfolie en knoflook
• Diverse soorten fruit geserveerd op een plank
• Groene salade van Bleu de Wolvega, peer, komkommer, pecan en balsamicostroop
• Mini Hopperburger met cheddar, augurk, bacon en burgersaus
• Japanse Yakitori saté met chilisaus

Reserveer alvast een datum!
Jouw kerstevenement in De Lawei? Bel of mail ons vandaag nog, dan bespreken we de mogelijkheden.
Maak een vrijblijvende afspraak via 0512-335033 of evenementen@lawei.nl.
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Dinerbuffet			

			€ 28,50

Voor
• Diverse Brood soorten van de Fryske bakkerij Baarsma met 3 verschillende smeersels
• Kaasplank met 5 verschillende kazen, noten, fruitcompote en druiven
• Charcuterie plank met serranoham, chorizo, salami, coppa di Parma en droge worst soorten
• Carpaccio van de lende en Fryske Alde kaas, zongedroogde tomaat, olijven, pijnboompitten en truffelmayonaise
• Visplank met Hollandse garnalen, gemarineerde gamba’s, gerookte zalm, gerookte forel en gerookte makreel
• Kalamata en groene olijven gemarineerd met olijfolie en knoflook
• Diverse soorten fruit geserveerd op een plank
• Groene salade van Bleu de Wolvega, peer, komkommer, pecannoot en balsamicostroop
Hoofd
• Belgische runderstoof met Hopper frieten en Brander mayonaise
• Vis van het seizoen met beurre blanc, knolselderij crème en seizoensgroenten
• Risotto met diverse soorten paddenstoelen en Parmezaanse kaas
• Bistro salade
Na
• Dessert van de chef

Reserveer alvast een datum!
Jouw kerstevenement in De Lawei? Bel of mail ons vandaag nog, dan bespreken we de mogelijkheden.
Maak een vrijblijvende afspraak via 0512-335033 of evenementen@lawei.nl.
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Driegangen diner		

			€ 32,50

Amuse
• Crostini met gerookte eendenborst, rode uiencompote en truffelmayonaise
Voorgerecht
• Een proeverij van verschillende voorgerechten
Hoofdgerecht, keuze uit:
• Hertenbiefstuk en wildstoof van hert met knolselderij crème en seizoensgroenten
• Lendebiefstuk met rode wijnjus, knolselderij crème en seizoensgroenten
• Vis van het seizoen met beurre blanc, knolselderij crème en seizoensgroenten
• Vegetarisch gerecht van de maand december
Deze hoofdgerechten worden geserveerd met bistro salade en Hopper frieten met
Brander mayonaise.
Nagerecht
• Dessert van de chef
• Koffie/thee met een bonbon

Walking diner

				

vanaf € 42,00

Een 7 gangen verrassingsdiner met vooraf een amuse en koffie/thee met bonbon
als afsluiting, in te vullen naar eigen wens in overleg.

Consumpties inclusief gedurende
(binnenlands gedestilleerd)
• 2 uur 								
• 3 uur 								

€ 15,00
€ 17,50

Reserveer alvast een datum!
Jouw kerstevenement in De Lawei? Bel of mail ons vandaag nog, dan bespreken we de mogelijkheden.
Maak een vrijblijvende afspraak via 0512-335033 of evenementen@lawei.nl.
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