KERST BRUNCH
genieten van een zeer uitgebreid buffet!
WARM
-

Heerlijke, verse soep van tomaten en gegrilde rode paprika
Gekookte eieren en roerei met lekkere toppings
Kroketten met rode bietenmosterd
Sticky Spicey Chicken
o gemarineerde kippendijen, rode lombok, chili saus, tabasco

SALADES │ VIS
-

BROOD
-

Groene salade van verse producten
Huisgemaakte rundvleessalade
Gerookte en gemarineerde vissoorten en garnalen salade

Royaal assortiment van vers afgebakken broden en broodjes
Witte bolletjes en croissants

BROODBELEG
-

ZOET

-

Assortiment van vleeswaren; ham, fricandeau, salami en grove paté
met tomatencompôte
Diverse kaassoorten; oud, jong, komijn en brandnetel
Jammetjes, pindakaas en hagelslag

Assortiment van Kerst zoetigheden; stol, koekjes en chocolade
Ambachtelijke taarten, muffins en cakes
Chocolade en andere zoetigheden
Yoghurt met gemarineerd rood fruit en granola, muesli en cornflakes
Fruitsalade en diverse soorten vers handfruit

KINDERBUFFET

Voor de kinderen maken wij een speciaal kinderbuffet:
Pannenkoeken en allerlei toppings om te versieren
Vers afgebakken mini broodjes en zoet & hartig beleg
Melk, yoghurt drink, chocomel (warm) en sappen

KERST BRUNCH
DRANKEN

Drankenbuffet: jus d’orange, appelsap, melk, yoghurt drink, chocolademelk
en karnemelk.
Koffie, thee, cappuccino en espresso zijn inclusief.
Overige dranken als speciale koffie, frisdranken, wijnen en bieren zijn niet
inbegrepen. Uiteraard kunt u deze gewoon bestellen. De kosten hiervan
worden berekend op basis van nacalculatie.

TARIEVEN & TIJDEN & RESERVEREN

€ 25.00 per persoon
€ 12.50 per kind (5-10 jaar)
kinderen onder de 5 jaar zijn gratis
Wij serveren de brunch van 11 uur tot 13 uur. Om 13 uur worden alle
gerechten en dranken weggehaald en zal kort daarna de opbouw starten
voor het high tea buffet.
Reserveren kan snel en gemakkelijk via www.khotinsky.com/reserveren Liever
even bellen!? Dan kan ook via 078 20400000.

UPGRADE JE BRUNCH!

Maak je brunch nog luxer en bestel vooraf een glas bubbels (slechts €3 per
glas). U kunt dit aangeven in uw reservering.

TIP!

Eerst brunchen bij KHOTINSKY en daarna lekker genieten van een film in de
bioscoop van Kinepolis.
Brunch + bioscoop voucher* € 32 per persoon
Het tarief van €32 geldt voor volwassenen. De volgende tarieven gelden voor
kinderen:
Kinderen tussen 5-10 jaar
€ 19.50
Kinderen tussen 0-5 jaar
€ 7.00
*LET OP! De voucher betreft een tegoedkaart voor 1 bioscoop ticket naar keuze
(exclusief toeslagen zoals 3D). Deze voucher betreft geen reservering voor een film. U
dient deze voucher bij de kassa van Kinepolis Dordrecht in te leveren.
U kunt wel voorafgaand uw kaartjes voor de film bestellen. Dit kan telefonisch via 078
7820000, blijft u na het bandje even aan de lijn en geef bij de medewerker aan dat u
vouchers ontvangt van KHOTINSKY.

