
Welkom in het totaal vernieuwde Hotel Gorinchem.
Reserveer nu uw diner.

Wij wensen u een smakelijke
en onvergetelijke Kerst.

Met gastvrije groet,

Medewerkers Hotel Gorinchem
Familie van der Valk

Informatie of reserveren?
Van Hogendorpweg 8-10 • 4202 XW GORINCHEM

T 0183-622400 • F 0183-622948
E info@hotelgorinchem.nl

SmakelijkeFeestdagen
in Hotel Gorinchem

4 Gangen 
Kerst keuzemenu

Glas Cava en amuse

Voorgerechten
Carpaccio van het waards rund met truffelmayonaise, zongedroogde 

tomaat, boerenkaas, rucola en pijnboompitjes
of

Vispalet van gerookte zalm, Hollandse garnalen, gerookte paling en warme 
coquille met wasabi balsamico

of
Hollandse garnalencocktail

Soepen
Pompoen soep met of zonder Hollandse garnaaltjes

of
Gebonden Wildsoep met winterse groenten

Hoofdgerechten
Hertenbiefstuk met pastinaak puree, stoofpeertjes en rode wijn saus

of
Tournedos met paddenstoelen saus of pepersaus

of
Traditionele schnitzel met saus naar keuze 
(stroganoff, peper, of bospaddenstoelen)

of
Zeebaars & Gamba met Risotto en boterlimoensaus

of
Zeetong Picasso (meerprijs 11,-)

of
Risotto met groene asperges, parmezaan en gevulde portobello 

(vegetarisch)

Nagerecht
Grand Dessert: een proeverij van diverse zoete lekkernijen

(Te bestellen op eerste- en tweede kerstdag)
€ 65,50 p.p.

Smakelijke
   Feestdagen

kerstmenu 2022



Voorgerechten
Vispalet van gerookte zalm, Hollandse garnalen en Paling € 16,00
Carpaccio van het waards rund met truffelmayonaise,  € 15,00
zongedroogde tomaat, boerenkaas, rucola en pijnboompitjes  
Gamba Chef met chilisaus  € 16,00
Champignons Speciale, met oesterzwam en kruidenboter  € 11,00

Soepen
Gebonden Wildsoep met winterse groenten € 8,00
Pompoen soep met of zonder Hollandse garnaaltjes € 9,00 

Hoofdgerechten
Gebakken Noordzeetong Picasso (met fruit)  € 40,50
Tournedos met romige paddenstoelensaus  € 30,50
Schnitzel Maintenon, champignonsaus en gegratineerde kaas  € 24,50
Risotto met groene asperges, Parmezaan en gevulde portobello  € 23,50
Zeebaars en Gamba met risotto en boterlimoensaus  € 29,50

Desserts
Sorbetijs mango, limoen, framboos en slagroom  € 8,00
Mont Blanc vanille ijs met chocoladesaus, advocaat en slagroom  € 8,00
Dame Blanche € 9,00
Chocolade lava taartje (lauwwarm)met vanille saus en vanille ijs € 9,00
Grand dessert  €12,50

1-daags kerstarrangement zilver
Aankomst 24, 25 of 26 december
Cava bij ontvangst
4-gangen kerstdiner
1 x overnachting
Uitgebreid kerstontbijt

 119,50 p.p.

2-daags kerstarrangement goud
Aankomst 24 of 25 december 
Cava bij ontvangst
4-gangen kerstdiner
2 x overnachting 
Cocktail
Diner 
Uitgebreid kerstontbijt  

 225,- p.p.

Kindergerechten
Kindermenu, keuze uit schnitzel, kipnuggets of kroket
met frietjes, mayonaise, appelmoes, glaasje ranja en verrassing  € 14,00

Kerstdiner á la carteKerstdiner á la carte
Wij wensen u 
  fijne feestdagen
&  een gelukkig   
       nieuwjaar


