GROEPENKAART - DINER
Keuze
Om de avond zo goed mogelijk te laten verlopen voor u en de andere gasten heeft u bij
groepen vanaf 12 personen een aangepaste kaart. U kunt dan als groep kiezen voor of
The Big Taste of het 3-gangen Khotinsky menu.
The Big Taste is een proeverij bestaande uit onze favoriete voor- en hoofdgerechten. Het
driegangen Khotinsky menu geeft u de mogelijkheid om op de avond zelf te kiezen uit 2
voor- en hoofdgerechten.
Graag vernemen wij minimaal 2 dagen van te voren jullie keuze tussen deze twee opties
en eventuele dieetwensen, voor eventuele vragen neem contact met ons op via
info@khotinsky.com.

THE BIG TASTE 29
Met dit sharing dinner proeft u van onze lekkerste voor- en hoofdgerechten: harira,
carpaccio, kleine charcuterie, twee bruschette, zalm met rode biet, mini Simmentaler
burger, kabeljauw, Oosterse hoender, diamanthaas en frites met mayonaise.

KHOTINSKY MENU 30
Als tweede optie bieden wij u ons Khotinsky menu. Bij dit menu heeft u de keuze uit twee
voorgerecht en hoofdgerechten, het dessert staat vast.
Voorgerecht
Carpaccio met truffelmayonaise, kapertjes, spekjes, rucola en oude brokkelkaas
Of
Midden-Oosterse Harira soep met een broodstengel van oude kaaspesto
Hoofgerecht
Rouleau van maïskip met een hoisinvulling, kruidige basmatirijst, milde Vietnamese
currysaus en een tempura van bimi
Of
Gegrilde gemarineerde zalmfilet met kortgebakken fregola, venkel, saus van tomaat en
basilicum en een lichtpittige salsa van olijven en harissa
Dessert
Panna cotta met gemarineerde aardbeien, kokos, merengue en aardbeien sorbetijs.

Reserveren
Reserveren kan snel en gemakkelijk via www.khotinsky.com/reserveren. Heeft u liever
persoonlijk contact mailt u dan naar info@khotinsky.com of bel met 078 2040000.
Afrekenen
Bij een zakelijke aangelegenheid is het mogelijk om een factuur na afloop te ontvangen.
Hiervoor ontvangen wij graag voorafgaand de factuurgegevens. Na het diner vragen wij
uw visitekaartje achter te laten en ligt de rekening voor u klaar ter ondertekening. De
factuur wordt toegestuurd en dient binnen 14 dagen betaald te worden.

