BICKERS AD WERF
Kerst High Tea of High Wine, Catering en Diner 2018

Geachte heer/mevrouw,
De donkere maar gezellige dagen van december staan alweer voor de deur en onze chef-kok
en eigenaar Raymond van IJken, heeft voor u weer een sprankelende en culinaire Kerst High
Tea of High Wine, catering en diner samengesteld.
Graag ontvangen wij u en uw gasten voor het kerstdiner op 1e en 2e kerstdag om 19.00 uur.
Voor 2e kerstdag met de Kerst High Tea of High Wine vanaf 13.00 uur
U zult worden ontvangen met een welkomstcocktail en heerlijke amuses
Kerstavond 24 december zijn wij geopend voor a la carte!
Voor de mensen die graag met de kerstdagen thuis willen dineren, maken wij een kant en
klaar 4 gangen kerstmenu die u thuis alleen hoeft te verwarmen.
Deze bestelling kunt u uiterlijk tot vrijdag 21 december aan ons doorgegeven
Indien onze menu’s en natuurlijk onze locatie u bevallen om uw kerst High Tea, High Wine,
catering of diner met ons te vieren, willen wij u vragen om dit via de website
www.bickersaandewerf.nl aan ons door te geven. Om er absoluut zeker van te zijn dat wij
uw reservering goed in de boeken hebben staan zullen wij u 1 week voor kerstmis bellen
Mocht u nog vragen hebben over het kerstdiner, High Tea of High Wine, catering voor thuis,
grotere gezelschappen, parkeergelegenheid, diëten of anderszins, dan staan wij u natuurlijk
graag te woord.
Met gastvrije groet vanuit Bickers!

Raymond & Danielle
Bickerswerf 2,
1013 KX Amsterdam
Tel: 020-3202951
E-mail: info@bickersaandewerf.nl
Internet: www.bickersaandewerf.nl

Kerst High Tea of High Wine op 2e Kerstdag 26 December 2018
Deze vind plaats tussen 13.00—17.00 uur

Welkomstcocktail (ook alcoholvrij) met amuse

Kerst High Tea wordt geserveerd met heerlijke gerechtjes
zowel hartig als zoet en bijpassende thee soorten

€40,00 per persoon

of

Kerst High Wine wordt geserveerd met heerlijke gerechtjes
van het seizoen en bijpassende wijnen

€45,00 per persoon

BICKERS kerstmenu 25 & 26 December 2018
Deze vind plaats vanaf 19.00 uur

Welkomstcocktail (ook alcoholvrij) met diverse amuses

*****
Koningskrab met Avocado

*****
Tarbot filet met schuim van groene kruiden

*****
Velouté van kastanje

*****
Biefstuk van het Damhert met herten mini kroketjes en stoofpeertje

*****

Petit Grand Dessert

€69,50 per persoon

Kerst Menu voor de Kerstdagen 24, 25 en 26 December 2018

Met de Kerstdagen hebben wij het kerstmenu ook kant en klaar als een 4 gangen menu!
Dit menu hoeft u alleen thuis nog te verwarmen!

Luxe broodjes en gezouten boter

*****
Koningskrab met Avocado

*****

Velouté van kastanje

*****

Wildstoof van hert met rode wijn , peperkoek en Zaanse sambal-chocola
met kastanje puree, gestoofde rode kool en stoofpeertje

*****

Petit Grand Dessert

€45,00 per persoon

