
 

Kerst
The most wonderful time off the year! Ook dat willen we vieren bij restaurant 
Foepy’s en dat doe je het liefst met familie en v rienden om je heen. 
Dus gaan we ons onbeperkt/ all you can eat Shared dining uitbreiden 
met lekkere feestdagengerechtjes en extra feestelijke een plank 
waar je een heerlijke plak Canadese beenham op kan laten afsnijden 
of een stuk proeven van een langzaam, in de BBQ gegaarde, hele kalkoen. 

Uiteraard kun je als klap op de vuurpijl afslu iten met ons dessert buffet in onze 
ijssalon waar onze koks de lekkerste kerst puddingen, cup cakes, koekjes en 
bavaroises voor je gaan klaarzetten. 

De kinderen kunnen tijdens dit alles zelf cup cakes en gingerbreadkoekjes 
versieren om deze later mee naar huis te nemen. 

Waarom een vast driegangenmenu met beperkte keuze? 
K ies voor shared dining dit laat jou zelf de keuze maken uit meerdere kleine 
gerechten. Met shared dining heb je als gast meer keuzev rijheid, 
beleeft meer aan tafel en voel je één met je tafelgenoten. 

Want naast genieten van lekkere gerechten is eten ook vooral een 
socia le gelegenheid. 

Wilt u onbeperkt van dit alles genieten dan kost dit�€40,50.p.p.



Kabeljauw 
Kibbeling 
Gamba 
Inktvis-ringen 
Gestoofde buikspek
Gegrilde courgette met kaas
Entrecote met danish blue saus 
Biefstukjes met saus 
Spaanse worstjes 

 

Voorgerechten  

To Share
3 keuzes per ronde

Dessert buffet

To Share
in de ijssalon

Caprese
Carpaccio 
Vitello tonnato 
Gegratineerde Brie 
Gravad lax salade
Steak tartaar 
Garnalencocktail 
Gerookte forel 
Gyoza groente (warm)
Tomatensoep
Bisque d'homard
Pastei gevuld met kipragout met truffel   
Verrassing van de chef

Kippendij Saté
Mini Foepy’s burger
Kip drumstickjes
Italiaanse gehaktballetjes
Kippenstukjes met saus
Spare ribs met saus
Warme pasta met truffel 
Zalmmootje
Varkenshaas medaillons
Mini kipschnitzels met saus  

vegetarische optie

Keuze uit diverse smaken ijs
Bavaroise met frambozen hangop
Vanille mouse met rode vruchtjescoulis
Crème brulee
Bavarois aardbei
Chocolade mouse
Chipolata
Daarnaast diverse “dag” deserts

Keuze uit sauzen

Keuze uit bijgerechten

Warm: Champignonsaus | Pepersaus | Satésaus | Jäger-saus
Koud:  Cocktailsaus | Knoflooksaus | Tzatziki 
            Truffel mayonaise | Ravigottesaus

Frites met mayonaise | 
Gepofte aardappels | Rijst | 
Dag groente | Maiskolf | 
Frisse salade | zoete aardappel puree

Hoofdgerechten

To Share
3 keuzes per ronde

En dan is er ook nog een grote plank waar U onbeperkt 
Canadese ham en langzaam in de ceramische grill gegaarde 
hele kalkoen kan laten afsnijden uiteraard met de bijpassende sauzen 
 


