
ontvangst
Sprankelende cocktail //  
met cassis sorbetijs (ook alcoholvrij mogelijk)

~
Pastinaakmosterd- of pomodorisoep // 
met preiringen

brood en meer
Diverse soorten brood // 
o.a. kerststol, tijgerwit, wildmeergranen en suikerbrood

Ovenbroodjes // 
o.a. croissants, chocolade, rustiek, vruchtenbroodjes, 
puddingbroodjes en multigranenbroodjes

Kaasplateau // 
met o.a. mosterd-, fenegriek- en belegen kaas

Vleeswarenplateau // 
met o.a. achterham, kipfilet en rollade

salades
Quinoa salade // 
met champignons, Parmezaanse kaas, noten, quinoa
en gegrilde puntpaprika

Vlees en vis specialiteitenschotel // 
bestaande uit turfgerookte Fryske skinke, hertenham,
gerookte ganzenborst, gerookte forel, garnalen
en koud gerookte zalm 

Tonijnsalade // gekonfijte tonijn 

Verse fruitsalade // diverse soorten fruit

verder ...
Voor de kids ... // 
buffetje met friet, krulfriet, kipnuggets, miniworstjes,
poffertjes en een chocoladefontein met marshmallows

 ~
Koffie, thee, vruchtensap en (karne)melk // 
(overige dranken worden naar verbruik berekend)

Heeft u een allergie, speciale wensen of weinig tijd? Meld het ons van tevoren zodat wij met uw wensen rekening kunnen houden

Deel jullie momenten!

@princenhof

KERST 2022

kerstbrunch 
Puur Prince

volwassenen // 37,50
kinderen t/m 12 jaar // 2,00 per levensjaar

Namens het gehele team van 
Hotel Princenhof en restaurant en brasserie 

Puur Prince wensen wij u een smakelijk verblijf!

T. Kooistra - chef-kok
B. Kamminga - gastheer

warme items
Wildhachee // 
met kruidige wildfond

Gevulde kalkoenrollade // 
met een roomsaus van tijm

Kabeljauwfilet // 
met gamba`s en dragon botersaus

Stoofperen // 
met kersen en kaneel

Tomaten chili dumplings // 
met spinazie en kokos

Noodles met kastanjechampignons // 
met pompoen en cashewnoten

Gekruide aardappelpartjes // 
met aioli

Aardappelpuree // 
met rode kool en appel

Dessert
Korstdeegschelp // met sinaasappelparfait, 
slagroom en chocolade

   Reserveren?
Bel ons op 

0511 53 96 85
of mail naar 

info@puurprince.nl

tevreden? deel het met anderen! verbeteringen? deel het met ons!

Het gehele jaar geopend!

brunch 11.00 - 13.30
diner  17.00 - 21.00

beide kerstdagen

√

√

√
√

√ vegan of vegetarische gerechten


