ook zo’n
hekel aan

Ook zo’n hekel aan kerststress?
Wat is er heerlijker dan dat het
Kerstfeest voor uw werknemers of
collega’s goed geregeld is?

kerststress?!
Het Turfschip presenteert u de
kerstfamilietafel voor bedrijven. Dat is
ongedwongen eten en drinken in de sfeer
van een Vlaams eetcafé.
Op de tonen van Christmas Carols ontvangt
de Kerstman u en uw gasten in zijn berghut
met chocomel en glühwein. Daarna is het
tijd is om aan tafel te gaan.
• Als voorgerecht deelt u rundercarpaccio, gerookte zalm en
andere heerlijkheden. Samen
met vers brood met kruidenboter een goed begin.
• Daarna serveren wij kleine
kopjes soep in verschillende
smaken. Proef er een of proef
ze allemaal. De keuze is aan u.

Kerstfamilietafel
Bij de kerstfamilietafel draait het om delen &
genieten. Terwijl u met uw collega’s gezellig
kletst, zetten wij rustieke planken centraal
op tafel met een keur aan gerechtjes.
Bourgondisch genieten dus.

• Mini-pasteitje, een garnalenof kaaskroket en gefrituurde
mosseltjes? Voilà, uw derde
gang.
• Bij het hoofdgerecht is het
tijd voor gerechten zoals een
rundstoverij met bier, Vlaamse
Ribbekes en gegrilde zalm.
Daarbij mogen de verse frieten
niet ontbreken.

• Hoe sluit u de proeverij
af? Met zoetigheden of met
heerlijke kaasjes? Wat let u
om het allebei te doen. Het is
tenslotte maar een keer per jaar
Kerstmis.

Drankjes tijdens de 3-uur-durende proeverij plaatsen wij op kleine buffetjes en in onze bakfiets komen
heerlijke speciaal bieren. Deze drankjes zijn bij de prijs inbegrepen. Gemakkelijk, niet waar?

Meer activiteiten

De kerstfamilietafel kunt u uitbreiden met
verschillende winterse activiteiten. Wat denkt
u van een kerstpubquiz, live band of Dickensfiguranten die tijdens de proeverij zorgen voor
entertainment.

Reserveren? Het Turfschip heeft eind december nog
een aantal avonden beschikbaar. Te boeken vanaf 25
personen. Reserveer uw kerstfamilietafel en boek deze
5-gangen-proeverij incl. drankjes als ideaal kerstpakket
voor € 49,50 p.p.
Reserveer via info@hetturfschip.nl of bel 076 – 5013145

www.hetturfschip.nl

