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Chefkok Marcel Hayes van Le Barrage in Alblasserdam en chefkok
Frank Plomp van BistroTwee33 in Dordrecht, beide behorend tot de
Willaertsgroup, slaan dit jaar tijdens de Kerstdagen de handen in één voor
een smaakvolle en ontspannen Kerst bij u thuis.
Zet eenvoudig een exclusief 4 gangen menu op tafel met minimale inspanning. We
brengen het zelfs bij u thuis. Wij bezorgen u graag een mooie Kerst! Het menu bestaat
uit 4 gangen voor 49,50 en is uit te breiden t/m 7 gangen, maak hierin zelf uw keuze.
Tip van onze sommelier: ‘Drink bijpassende wijnen voor een complete beleving.’
De Kerstbox leveren wij tussen 12:00-18:00 op:
Donderdag 24 december
Vrijdag 25 december
Zaterdag 26 december
Zondag 27 december
Afhalen:
Le Barrage, Dam 65, Alblasserdam
Bewaar de box thuis koel. 1 uur voor de bereiding uit de koelkast
en op kamertempratuur brengen.
BESTELLEN
Le Barrage Telefonisch: 078 740 0015 mail: info@lebarrage.nl
BistroTwee33 telefonisch: 078 740 0004 mail:info@bistrotwee33.nl
GRATIS BEZORGING

Kerstmenu
AMUSE optioneel supplement +7
Wafel met steak tartaar (ook mogelijk)
Klassieke steak tartaar van het MRIJ-rund
VOORGERECHTEN (Wijn/ spijs: Martín Códax Albariño +17,50)
Deze kunnen allemaal tegelijk op tafel worden gezet vanuit
de box. U hoeft hier niets aan te doen. De smaakmakers
kunt u op uw eigen servies leggen. De carpaccio tilt u op
met het papiertje eronder en is om met elkaar te delen.

Broodbol van Menno
Olijfolie en boter
Pata Negra
Vers gesneden Spaanse Iberico-ham
Tuna Tataki
Lollies van licht gegaarde tonijn met sesam en wasabi mayonaise
Paling
Op brioche brood met appel
Peper paté
Artisjok en cranberry compote
Carpaccio ‘Le Barrage’ (samen delen)
Van dun handgesneden house-steak met Parmezaanchips, groene
kruiden vinaigrette, mierikswortel crème, spekjes en rucola
			
Kaviaar (30 gram) +75
Baeri Caviar, met blini’s en crème fraîche
TUSSENGERECHT
30 sec laten koken in een steelpan. Groente en kruiden erin en klaar.
En voor een extra twist het pipetje met Madeira.

Ossenstaart bouillon (ook mogelijk)
Met fijne groente, tuinkruiden en Madeira

HOOFDGERECHTEN
U heeft een keuze uit 4 verschillende hoofdgerechten. We hebben
het zo makkelijk mogelijk gehouden voor een ontspannen Kerst! De
kreeft is een halve kreeft, maar voor een meerprijs van 12,50 euro kan
dit een hele zijn. Kies de wijnen erbij voor een optimale beleving.

Beef Wellington, per 2 personen
Pastinaak, pompoen, spruitjes, millefeuille van aardappel
en een kalfsjus
(wijn/ spijs: Bodega Norton Malbec Reserva +19,50)
			
Confit de canard
Gestoofde rode kool, gevogeltefond en pistacheschotsen
(Wijn/ spijs: Emil Bauer Spätburgunder +19,50)
Vega Wellington
Pastinaak, pompoen, spruitjes, millefeuille van aardappel
en een bechamel saus met tomaat
(wijn/ spijs: Bodega Norton Malbec Reserva +19,50)
½ Kreeft
Hollandaise saus, Parmezaan, sugar snaps, haricots verts en kruidenboter
(wijn/ spijs: Bodega Norton Chardonnay Reserva +19,50)
Een hele kreeft is ook mogelijk! optioneel supplement + 12,50
FROMAGE optioneel supplement +7,50
Alblasserdamse kaas proeverij
Combinatie van koeien- en schapenkaas van Biokaas Kinderdijk
Mocht u wel een extra gerecht willen maar u houdt niet van kaas?
Dan hebben wij Tropical mango als dessert amuse:

Tropical mango
Laagjes marshmellow, mousse en gelei van mango
met ginger ale en yoghurt
DESSERT
Miserable
Luchtige biscuit van amandel en eiwit met een vanille boter crème
FRIANDISES optioneel supplement +5
Nog wat lekkers bij de koffie… ach het is tenslotte Kerst.
Daarom een assortiment van onze huisgemaakte friandises:
Brownie, Macaron ,Boterkoek

WIJN - SPIJS COMBINATIES
Wijn/
Spijs combinaties

Amuse, voorgerechten, bouillon

Martín Códax Albariño				
Rias Baixas – Spanje - Druif: Albariño
Mineraal | ziltig | appel | frisse zuren

Kreeft

Bodega Norton Chardonnay Reserva		
Mendoza – Argentinië - Druif: Chardonnay
Elegant | citrusfruit | mineralen | vanille

Beef Wellington/ Vega Wellington

Bodega Norton Malbec Reserva			
Mendoza – Argentinië - Druif: Malbec
Vol | zwart fruit | viooltjes | harmonieus

Confit de canard

Emil Bauer Spätburgunder				
Pfalz - Duitsland - Druif: Spätburgunder
Tsunami van smaken | aardbeien | bramen | bessen | amandel
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