Kerst

DINER BOX DOOR

Adembenemende

Amuse

GEORGIES EXPLOSIVE STARTER
Start uw diner met een explosie aan smaakcombinaties

Verrukkelijk
GRAVAD LAX
Granny smith gel, zoetzure radijs, Limburgse aardappelsalade, rode ui, wodka

Tijdloos

of

RUNDERCARPACCIO
Parmezaan, truffelcrème, pijnboompit, rucola, zoetzure
komkommer

Tussengerecht

ZOETE AARDAPPEL SOEP

of

Gele curry, Santen, Sereh, Zoete aardappel, bosui

Hemels

Voorgerecht

BOSPADDENSTOELEN TRUFFEL SOEP
Bospaddenstoelen, truffel, room, witte wijn, bosui

Hoofdgerecht

TRIO VAN WILD STOOFPOTJE
Hert, zwijn, haas, pastinaak aardappel mousseline, seizoensgroenten, Jonagold rode wijn saus

of

KABELJAUW
Kabeljauw, seizoensgroenten, knolselderij aardappel
crème, saffraan witte wijn saus

LIMBURGS KONIJN
Konijn, aardappel mousseline, seizoensgroenten, rode wijn,
jeneverbes

Droom Dessert
TRIO VAN CHOCOLADE
Witte choco pannacotta, chocolade mousse, vegan choco
cakeje, rood fruit

of

KAZEN VAN ‘T KIESPLENKSKE (+€5)

Kazen van delicatessenzaak ’t Kiesplenkske. Stroop van de
Stroopstoker, blauwe druiven en Kletzenbrood desem

Kerst

DINER BOX DOOR

Bestel een

Onvergetelijke Kerst diner box!

Voor een bijzonder feestelijk kerstdiner is onze Georgies Kerstdiner Box het ideale geschenk. De box bevat gerechten met een
vertrouwde, klassieke uitstraling maar dan wel mét een Georgies-twist. We bezorgen alles wat je nodig hebt (en meer) zodat je thuis
een heerlijk kerstdiner kunt bereiden.
Je ontvangt een boekje met stapsgewijze instructies voor het opwarmen van het eten voor elk onderdeel van de maaltijd, plus onze
geweldige Georgies Kerst-afspeellijst en tafeldecoraties om je in de kerststemming te krijgen en je de kerstdiner-stress te besparen.
Een onvergetelijk kerstdinerfeest organiseren was nog nooit zo eenvoudig - of lekkerder met de Georgies Kerstdiner Box!

OPTIES

HOE TE BESTELLEN

Bekijk het Georgies Kerstdiner Box menu kies de gewenste optie(s)
overeenkomend met het gewenste aantal gangen.

Bestel de Kerstdiner box tot en met 19 december via het
emailadres hello@georgiesmaastricht.nl. Geef daarbij je
naam, de gewenste optie(s), aantal personen, gewenste dag
en of je de box komt ophalen of wil laten bezorgen door.

3 gangen €37.50 Amuse, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert
4 gangen €45 Amuse, voor- en tussengerecht, hoofdgerecht, dessert
5 gangen €54,50 Amuse, voor- en tussengerecht, hoofdgerecht, kaas, dessert

OPHALEN & BEZORGEN

Wijn wit

Ophalen

24, 25 & 26 december 2021, van 10:00
tot 17:00

Bezorgen

24, 25 & 26 december 2021, bezorgtijd
volgt in overleg na de reservering

€17,50 Hoeve Nekum Rivaner

Wijn rood €22,50 Hoeve Nekum Pinot Noir
Prosecco €14.50

Bezorgkosten Poscodes 6200 tot 6229, 6247, 6267: €2,50
Buiten de gemeente Maastricht: €5

Alle opties zijn inclusief broodjes, kruidenboter, aardappel
garnituur, tafeldecoratie en een speciale Georgies Kerst playlist.

VEGETARISCH OF VOEDSEL ALLERGIEN
Georgies is zich bewust van het feit dat er veel mensen zijn die vegetariër zijn, evenals mensen met voedselallergie. We hebben veel ervaring
met allergievriendelijk koken en voldoen aan de allergenenwetgeving. Het enige wat je hoeft te doen is ons hiervan op de hoogte te stellen
en wij zorgen ervoor dat het aan je wensen voldoet. Al het eten dat in dit menu genoemd wordt, wordt bereid in een keuken waar noten,
gluten en andere allergenen aanwezig zijn. Op dit menu staan niet alle ingrediënten die in de gerechten worden gebruikt. Voor uitgebreid
advies kunt u contact opnemen met ons opnemen.
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We wensen
- TEAM GEORGIES MAASTRICHT
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Good Mood
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tot
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