Kerstmis 2021
Informatie over kerstmis bij Grand cafe de Zwaan.
Wij hopen dit jaar weer open te zijn tijdens de kerstdagen en willen u graag
culinair verrassen.
We serveren op Kerstavond, 1e en 2e kerstdag een 4-gangen keuzemenu.
Reserveren voor deze drie dagen is noodzakelijk.
We hopen u te mogen verwelkomen op Kerstavond, 1e en/of 2e kerstdag.
En wensen u alvast prettige feestdagen.
We werken uitsluitend op reservering. De reservering is geldig wanneer wij
van u een volledig ingevuld reserveringsformulier hebben ontvangen,
inclusief de door u gekozen gerechten.
Reserveren per mail is mogelijk, u kunt uw volledig ingevuld
reserveringsformulier sturen naar reserveren@zwaanborkel.nl hiervoor geldt
dat u binnen 48 uur een bevestiging ontvangt van de reservering, heeft u
deze binnen 48 uur niet ontvangen, vragen wij u contact op te nemen, de
reservering is dan hoogstwaarschijnlijk niet (goed) ontvangen.

Indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen: 040-2068326

Bijlagen: Reserveringsformulier en Keuzeformulier

Reserveringsformulier:
Op dit formulier kunt u aangeven met hoeveel personen, op welke dag en
hoe laat u wenst te komen.
Op kerstavond kunt u reserveren vanaf 17.00 uur. We werken op 1e en 2e
kerstdag met 2 zittingen, voor de eerste zitting kunt u reserveren met
binnenkomst tussen 12:00 en 14:00 uur. Deze zitting zal duren tot uiterlijk 17.00
uur ( u heeft de gelegenheid om 3 uur lang te tafelen). Voor de 2e zitting kunt
u reserveren vanaf 18:00 uur binnenkomst. Mochten er nog onduidelijkheden
of vragen bestaan dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
RESERVEER TIJDIG om teleurstelling te voorkomen
Let op: Geef op het bijgevoegde formulier ook uw keuzes door.
Naam
Telefoonnummer
Kerstavond
1e Kerstdag
2e Kerstdag
Tijd
Aantal personen
Eventuele
bijzonderheden

………. Volw. En ………….. Kind.

Keuzes
Naam ____________________________
Dag en tijd ________________________
Aantal personen __________________
Aantal kinderen ___________________
Voorgerechten
Rundercarpaccio
Vitello tonato
Vispalet
Scampi’s en zalm
Duo van wild
Gebakken wilde bospaddenstoelen
Soepen
Kreeftensoep
Tomatensoep
Wildbouillon
Bospaddenstoelensoep

Hoofdgerechten
Tournedos
Hertenbiefstuk
Varkenshaas
Zalmfilet
Tongscharrolletjes en scampi’s
Krokante schelp (vega)
Kindermenu
Voorgerechten
Kipcocktail
Zalmcocktail
Soep
Tomatensoep
Hoofdgerechten
Kipfilet
Schnitzel
Zalmfilet

Aantal

