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De eindejaarsperiode
is hét moment om te genieten van de
sfeer, de rust, de gastvrijheid
en de gezelligheid in
Corsendonks Hof …
en dit uiteraard allemaal in een
veilige omgeving en
volgens de dan geldende
corona-richtlijnen.

Beste gast,
In deze vreemde tijden is het spannend afwachten wat morgen
brengt. Vooruit kijken is moeilijk. Toch is voor ons intussen de
tijd aangebroken om van start te gaan met de voorbereidingen
van de eindejaarsperiode. Zelfs in tijden van corona blijft de
eindejaarsperiode de meest gezelligste tijd van het jaar. En die
viert u natuurlijk het liefst samen met familie en vrienden.
In deze brochure zetten we graag volgende speciale momenten
extra in de kijker:
Kerstavondmenu
Kerstmenu
Oudejaarsavondmenu
Ontbijtservice

Zoals u ondertussen al van ons gewend bent, kunnen wij u
ontvangen in de meest veilige omstandigheden. Informeer
gerust naar de maatregelen die we nemen, zodat u met een
gerust hart deze periode bij ons kan beleven.
Tot binnenkort!
Erwin Blockx – Marc Willems

KERSTAVOND
vrijdag 24 december 2021

Op Kerstavond
verwelkomen wij u graag
in onze gezellige brasserie.
Genieten met z’n tweeën
in een nisje of tafelen met
het hele gezin, … ?
Iedereen is welkom om er
een fijne avond van te
maken.
Samen met ons
keukenteam stelden wij
een 4-gangen keuzemenu
samen. U kan hier ter
plaatse een keuze maken
uit de verschillende
mogelijkheden.
We verwachten u tussen
18.00u en 19.00u.

We verwelkomen u graag
na reservatie.
Op 24 december serveren
we enkel het keuzemenu.
H

Prijs per persoon : € 62,50
Prijs per kind : € 21,50
(Inclusief : aperitief, menu,
mokka)

(**) Voor kinderen zijn er
aangepaste kindergerechten.
(**) Aanpassingen/wijzigingen aan
het Kerstavondmenu zijn helaas niet
mogelijk.
(**) O.w.v. Corona hebben we een
beperkte capaciteit en zijn er max. 8
personen per tafel toegelaten.

Kerstavondmenu …
bruisend aperitief met hartige welkom uit de keuken
H

tartaar van dorade / avocado / radijs /
pompelmoes / gepofte quinoa / limoengel
of

carpaccio van hert / rode biet / balsamico / chips van schorseneer
H

bloemkoolsoep / crumble van zwarte pens / peterselie-olie
H

zeebaars / jonge wortel / geroosterde ui / bimi / rijst / zwarte olijf
of

iers rundsvlees / tapenade van cantharellen/ rucolacrème /
pastinaak / gratin van pompoen / wildjus / pommes fondant
H

ganache van witte chocolade / structuren van sinaasappel / karamelsaus
of

kempisch kaasplankje | kaasgarnituren | rozijnenbrioche (suppl. € 3,00)
H

mokka met versnapering

KERSTMENU
zaterdag 25 december 2021

We ontvangen u graag na reservatie.
Op 25 december serveren we enkel het Kerstmenu.
H

Prijs per persoon : € 92,50 ▪ Prijs per kind : € 28,50
(Inclusief : aperitief, menu, aangepaste wijnen,
waters, bieren, frisdranken, mokka)
(**) Voor kinderen zijn er aangepaste kindergerechten.

Kerstmis is dé dag bij uitstek
om gezellig te tafelen met
vrienden en familie. Op 25
december verwelkomen wij u
graag in één van onze 3
feestzalen om te komen
genieten van een uitzonderlijke
kerstsfeer. Onze keuken- en
zaalbrigades zorgen ervoor dat
het u aan niets zal ontbreken.
We verwachten u rond de klok
van 12.30u. We starten met
enkele amuses als welkom uit
de keuken waarna we u een
6-gangenmenu serveren.

(**) Aanpassingen/wijzigingen aan het Kerstmenu zijn helaas niet mogelijk.
(**) O.w.v. Corona hebben we een beperkte capaciteit en zijn er max. 8
personen per tafel toegelaten.

(*) einde voorzien rond +/- 18.00u

Kerstmenu …
parelend aperitief met welkom uit de keuken
H

tartaar van dorade / avocado / radijs / gepofte quinoa /
limoengel / kervelolie / sjalot / pompelmoes
H

vélouté van knolselder / amandel / crunchy stars /
truffelcrème / everzwijnham
H

sint-jacobsvruchtjes / zalf van pompoen /
gekonfijte wortel / hazelnoot
H

sorbet van kers / granité van framboos en jasmijn
H

filet van hert / cantharellen / amandelkroketjes /
saus van veenbes / appel / spruit
H

citrus / chocolade crumble / schuim bloedappelsien / yuzu crème
H

mokka met friandise

OUDEJAARSAVOND
vrijdag 31 december 2021

Oudejaarsavond is een hoogdag voor bourgondiërs en familiemensen.
Lekker eten en een heuglijk weerzien met vrienden en familie zijn de
ingrediënten voor een onvergetelijke avond!
We verwachten u rond de klok van 18.30u. We ontvangen u met een
sprankelend aperitief en een welkom uit de keuken. Nadien gaat het diner
van start. Om iets voor middernacht tellen we af naar 2022. De muzikale
omlijsting wordt verzorgd door het duo ‘Push’. We hopen dat dansen tegen
dan weer toegelaten zal zijn. We volgen in ieder geval alle richtlijnen
omtrent Corona strikt op en houden u tussendoor op de hoogte.
We ontvangen uggraag na telefonische reservatie. Begin december contacteren
we u opnieuw en pas dan zullen we u vragen om het bedrag te betalen.
H

Prijs per persoon : € 118,00
DUO ‘PUSH’

(Inclusief : aperitief, menu, aangepaste wijnen, waters, bieren,
frisdranken, mokka, dranken tot 01.00u ▪ Exclusief : dranken na 01.00u)
(**) Aanpassingen/wijzigingen aan het Oudejaarsavondmenu zijn niet mogelijk.
(**) O.w.v. Corona hebben we een beperkte capaciteit en zijn er max. 8 personen per tafel toegelaten.

Oudejaarsavondmenu …
bruisend aperitief met welkom uit de keuken
H

carpaccio van sint-jacobsvrucht / aardpeer / komkommer /
vinaigrette / granaatappel / veldsla
H

soep van aardappel / paling / zalm / zure room / lente-ui
H

zeebaars / jonge wortel / geroosterde ui / bimi / rijst / zwarte olijf
H

sorbet van kers / granité van framboos en jasmijn
H

filet van hert / cantharellen / amandelkroketjes /
saus van veenbes / appel / spruit
H

laatste zoete zonde van 2021 :
citrus / chocolade crumble / schuim bloedappelsien / yuzu crème
H

mokka met sweetness
H

aftellen naar 2022 met champagne

ONTBIJTEN AAN HUIS
25, 26, 27, 28 en 29 december 2021

E

1 en 2 januari 2022

Geen zin om de deur uit te gaan tijdens deze drukke dagen? Heeft u al eens gedacht aan een ontbijt aan
huis? Dit is de ideale manier om een beetje te ontsnappen aan de feestgekte.
Of wilt u uw familie, vrienden, collega's, …. eens lekker verrassen met een uitgebreid ontbijt?
Een ontbijt aan huis is een echt leuk en feestelijk cadeau!
Zelfs tijdens de feestdagen staan onze chauffeurs paraat om de ontbijtboxen te bezorgen.
Het ontbijt is netjes verpakt in een mooie box. Er hoeft niets teruggebracht te worden.
Ook aan de kleinsten is gedacht met het kinderontbijt.
We leveren in Oud-Turnhout, Turnhout, Arendonk, Kasterlee, Ravels, Weelde, Poppel,
Gierle, Retie, Dessel, Geel, Merksplas, Mol, Beerse en Vosselaar.
Bestellen kan eenvoudig online, telefonisch, via mail of bij één van onze medewerkers.
Wist u trouwens dat u heel het jaar door van onze ontbijtservice kan genieten?

Ontbijten bij
u thuis …
Vers sinaasappelsap
H

Pistolets & sandwiches, boerenbrood,
mini-koffiekoek, croissants
H

Kaas jong & oud, kipfilet, ham,
ambachtelijke confituur, choco- en
speculoospasta, stukje brie,
pepersalami, gerookte zalm,
krabsalade, ham-preisalade,
groentequiche, granola met yoghurt,
fruitsalade, mini-dessert van de chef
H

€ 23,50 p/p
€ 12,00 voor kinderen tot 11 jaar
(=aangepast ontbijt in een leuke kinderbox)

Extra’s …
Kan koffie 1 liter ……………..…… € 16,00
(om te houden)

Fles Cava ……………..………………..€ 17,50
Boeket bloemen ……………..……… € 35,00
Doosje pralines 250 gram …..…. € 15,00
Wenskaart …………………………….. € 3,50
Zakje hondensnoepjes …………….€ 4,50

www.corsendonks-hof.be
Corsendonk 2
2360 Oud-Turnhout
0032(0)14 45 07 51

