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VIER GANGEN KERSTDINER €37,50

HOOFDGERECHT

Brood met truffelboter

Keuze uit:
Grootmoeders wildstoof
12 uur gegaard in rode wijn, laurier en thijm.
Geserveerd met aardappelgratin, rode kool,
bospeen en grootmoeders stoofpeertje

VOORGERECHT
Keuze uit:
Tataki
Tataki van tonijn met miso mayonaise, zoetzuur
van komkommer & radijs en krokante sesam
Hertencarpaccio
Met truffelmayonaise, cherry tomaten,
kappertjes, Parmezaan
en rucola
Burrata
Met geroosterde bietjes, zoetzure groentes,
walnoten en balsamico parels

SOEP
Keuze uit:
Bospaddenstoelensoep
Gebonden soep getrokken van
eekhoorntjesbrood en sherry, gevuld met
Hollandse paddenstoelen, prei en kervel
Tom Kha Kai
(ook vegetarisch mogelijk)
Soep getrokken van kokos, peper, gember en
citroengras. Met kip, champignons en koriander.
- Meerprijs gamba’s € 3,50
Uiensoep
Franse uiensoep met een krokant dakje van
brood en kaas

Diamanthaas
Met een saus naar keuze. Geserveerd met
aardappelgratin, rode kool, bospeen en
grootmoeders stoofpeertje
Zeebaars
Op de huid gebakken met een jus van bisque.
Geserveerd met aardappelgratin, zeekraal,
cherry tomaten en bospeen
Quiche
Van gepofte pompoen, pecannoten, ricotta en
parmezaan. Met een salade van baby-spinazie,
tomaat en augurk

DESSERTS
Keuze uit:
Triple chocolate trouble
Pure chocolade brownie, met witte chocolademousse, ganache van chocolade,
gekarameliseerde pecannoten en een kletskop
Panna Cotta
Van bramen, geserveerd met winters fruit,
zeezout karamel en een krokantje van yoghurt
Cheesecake
Huisgemaakt, ouderwets lekker

Met trots presenteren we verschillende
dinerboxen en een voortreffelijk kerstmenu.
Dit in samenwerking met The Wasted Chef!
Iedere vrijdag-zaterdag-zondag zijn de
dinerboxen te bestellen tot 16:00 uur.
We leveren de boxen tussen 16:00-19:00 uur
GRATIS bij je thuis af! Deze boxen zijn ook
tijdens de feestdagen te bestellen en uit te
breiden naar een viergangen menu.
Het vier gangen Kerstdiner is te bestellen tot
zondag 20 december vóór 17:00 uur.
Het kerstdiner is mogelijk voor 24-25-26
december. We bezorgen tijdens kerst vanaf
12:00 uur.
Alle gerechten zijn op traiteurbasis en dienen
alleen nog eventjes in de oven worden
opgewarmd.
In overleg kunnen we ook voor kinderen een
menu samenstellen.

013-5810223 / info@thetalk.nl /
www.thetalk.nl

GOURMETPAKKET 4 PERSONEN € 75,-

3-GANGEN DINERBOX THE TALK € 19,50

3-GANGEN DINERBOX THE TALK € 24,50

Brood met kruidenboter & aioli
Waldkorn bol & Italiaanse bol

VOORGERECHT
Keuze uit:
Brood & Dip
Keuze uit een Waldkornbol of Italiaanse bol
met kruidenboter & aoili
Tomatensoep
Ouderwets lekkere klassieker
Uiensoep
Met een gegratineerde kaaspuck
Tom Kha Kai
(ook vegetarisch mogelijk)
- Meerprijs gamba’s € 3,50
HOOFDGERECHT*
Keuze uit:
Saté
Kipsaté met satésaus & kroepoek
Varkenshaas
Keuze uit truffel-, champignon- of pepersaus
Pasta Arrabiata
- Meerprijs kip € 2,00
- Meerprijs gamba’s € 5,00
* Hoofdgerechten worden geserveerd met
aardappelwedges, tomaat met
gegratineerde kaas & coleslaw
NAGERECHT
Keuze uit:
Brownie
Huisgemaakt
Panna Cotta
Lekker fris!

VOORGERECHT
Keuze uit:
Carpaccio
Geserveerd met Parmezaan, truffeldressing,
pijnboompitjes & gefrituurde karpertjes
Tataki
Tataki van diamanthaas, zeekraalmayonaise
wasabichips, wakamé & gefrituurde
karpertjes
Gamba’s
Vijf grote gamba’s in een romige sausje

Twee soepen naar keuze
Keuze uit uien-, tomaten- of tom kha kaisoep
250 gram vlees p.p.
Gekruide speklapjes, gekruide kipfilet,
oosterse kip, varkenshaas,
biefstuk naturel, in kruidenolie gemarineerde
biefstuk & beefburgertjes
Sausjes
Talksaus, cocktailsaus & smokey meat sauce
Garnituur
Amerikaanse coleslaw, champignons, ui &
paprika
Huisgemaakte desserts naar keuze
Keuze uit brownie, cheesecake of panna
cotta
Fles wijn
Keuze uit Sauvignon Blanc, Chardonnay,
Grenache Gris rosé of Merlot
Géén gourmetstel thuis?
Wij kunnen dit voor u regelen!

HOOFDGERECHT*
Keuze uit:
Diamanthaas
Keuze uit truffel-, champignon- of pepersaus
Dorade
Met Hollandaisesaus
Zalmfilet
Met miso mayonaise & zeewierkrokant
* Hoofdgerechten worden geserveerd met
aardappelwedges, tomaat met
gegratineerde kaas & coleslaw
NAGERECHT
Keuze uit:
Chocolade Duo
Mouse van pure & witte chocolade
Cheesecake
Onze klassieker

