NIA DOMO PRESENTEERT

KERST
BROCHURE
ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS FOOD

25 & 26 DECEMBER 2022

FEESTDAGEN 2022
De feestdagen staan weer voor de deur. Leuke dagen waarop we ons
allemaal verheugen. We zien onze familie en vrienden weer en samen heffen we
het glas op onze gezondheid. Toch rest ons nog een belangrijke gegeven.
Wat gaan we dit jaar eten?
Gelukkig hoeft u zich niet meer druk te maken over deze vraag.
Nia Domo neemt u alles uit handen, waardoor u met een gerust hart kunt
genieten van de heerlijke feestdagen!
Op eerste kerstdag presenteren wij een kerstbrunch en een kerstbuffet.
In de bowling hebben wij voor eerste en tweede kerstdag twee arrangementen
samengesteld met bowlen in combinatie met tafelgrillen.
In deze brochure vindt u een overzicht van de verschillende arrangementen.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk bellen voor meer informatie.
Wilt u reserveren? Dan kunt u telefonisch of via de e-mail contact met ons opnemen.

NIA DOMO
Sint Agathaplein 6
5427 AB Boekel
T: 0492 - 321 452
E-mail: info@niadomo.nl
www.niadomo.nl

KERSTBRUNCH
1ste kerstdag van 10:30 - 13:30 uur
10:30 uur: Ontvangst
Alle gasten worden ontvangen met een feestelijk welkomstdrankje.
Voor de kinderen is er kinderchampagne.
11:00 uur: Start de Brunch
Groentesoep | Tomatensoep | Bospaddenstoelensoep
Brood | Kruidenboter | Roomboter | Becel
Diverse broodsoorten | Gegrilde ham | Rosbief | Serranoham | Bourgondische rib
Jong belegen kaas | Oude kaas | Brie | Gerookte zalm | Diverse zoetwaren
Huzarensalade | Eiersalade | Tonijnsalade
Gemengde sla | Tomaten | Komkommer
Roerei | Gekookte eieren
Gebakken spek | Warme beenham | Hamburgers
Worstenbroodjes | Kroketten | Friet met mayonaise
Pasteitjes | Champignonvleesragout
Dessert
Vanille roomijs | Vers fruitsalade | Warme kersen | Tiramisu | Slagroom
Chocolademousse | Aardbeienmousse | Kokosmousse
Inbegrepen dranken
Koffie | Thee | Melk | Chocolademelk | Fristi
Bier van de tap | Frisdranken | Huiswijnen
Kosten
Volwassenen € 28,50 per persoon
Kinderen van 4 tot 12 jaar € 16,00 per kind
Kinderen van 0 tot 3 jaar € Gratis

KERSTBUFFET
1ste kerstdag van 16:00 - 20:00 uur
16:00 uur: Ontvangst
Alle gasten worden ontvangen met een feestelijk welkomstdrankje.
Voor de kinderen is er kinderchampagne.
16:30 uur: Start het buffet
Amuses
Garnalencocktail | Kipcocktail | Zalmcocktail
Soepen
Groentesoep | Tomatensoep | Bospaddenstoelensoep
Diverse broodsoorten | Kruidenboter | Roomboter
Warm en koud buffet
Huzarensalade | Kipsalade | Waldorfsalade | Sushi
Nieuwe haring | Gerookte zalm | Krabsalade | Tonijnsalade
Ham met asperges | Serranoham met meloen | Bourgondische rib oriëntal
Diverse rauwkosten | Bijbehorende sauzen
Tournedos | Varkensmedaillons | Kabeljauw | Gamba's
Kalkoenoesters in kerriesaus | Saté van de haas in satésaus
Rode wijnsaus | Champignonroomsaus | Witte wijnsaus
Warme groenten | Aardappelgratin | Friet met mayonaise
Bitterballen | Kipnuggets | Mini frikandellen
Dessertbuffet
Appelkaneelbavarois | Ananasbavarois | Advocaatbavarois | Chipolatabavarois
Tiramisu | Chocolademousse | Aardbeienmousse
Passievruchttaart | Champagnetaart | Chocoladekrultaart
Vanille roomijs | Warme kersen | Vers fruitsalade | Slagroom
Dranken zijn inbegrepen
Kosten

Volwassenen € 44,00 per persoon
Kinderen van 4 tot 12 jaar € 23,50 per kind
Kinderen van 0 tot 3 jaar € Gratis

KERST BOWLING
ARRANGEMENT NR. 1
1ste en 2e kerstdag te reserveren vanaf 4 personen

Gourmet, Steengril of Bakplaat
Diverse soorten vlees van slagerij van Exel
Champignons | Ui | Paprika
Huisgemaakte huzarensalade | Diverse soorten rauwkost
Cocktailsaus | Remouladesaus | Barbecuesaus
Kruidenboter | Tapenade | Aioli
Stokbrood | Friet met mayonaise
Bowlen
Inclusief 1 uur bowlen
Eventuele uitbreiding
Zalm | Witvis | Gamba's
€ 6,00 per persoon
Dranken zijn niet inbegrepen
Kosten
Volwassenen € 31,50 per persoon
Kinderen van 4 tot 12 jaar € 18,50 per persoon
Kinderen van 0 tot 3 jaar € Gratis

KERST BOWLING
ARRANGEMENT NR. 2
1ste en 2e kerstdag te reserveren vanaf 4 personen
Ontvangst
Alle gasten worden ontvangen met een feestelijk welkomstdrankje
Voor de kinderen is er kinderchampagne
Gourmet, Steengril of Bakplaat
Diverse soorten vlees van slagerij van Exel
Champignons | Ui | Paprika
Huisgemaakte huzarensalade | Diverse soorten rauwkost
Cocktailsaus | Remouladesaus | Barbecuesaus
Kruidenboter | Tapenade | Aioli
Stokbrood | Friet met mayonaise
Dessert
Vanille roomijs | Slagroom | Saus naar keuze
Aardbeiensaus | Chocoladesaus | Karamelsaus
Bowlen
Inclusief 1 uur bowlen
Eventuele uitbreiding
Zalm | Witvis | Gamba's
€ 6,00 per persoon
Dranken zijn niet inbegrepen
Kosten
Volwassenen € 35,50 per persoon
Kinderen van 4 tot 12 jaar € 22,00 per persoon

Kinderen van 0 tot 3 jaar € Gratis

OVERIGE INFORMATIE
Tijdens de feestdagen is Nia Domo alleen geopend voor de arrangementen
die in deze folder vermeld staan.
Wanneer er gasten van uw gezelschap speciale dieetwensen of allergieën hebben
horen wij dit graag uiterlijk 16 december 2022 van u.
Reserveren kan tot en met 16 december 2022.
Wees er wel snel bij want vol is vol!
U dient op de dag zelf het bedrag contant of per pin te voldoen.
Wanneer u personen bij het gezelschap hebt die in een rolstoel zitten of wanneer u gebruik wilt
maken van kinderstoelen vragen wij u om dit te vermelden bij het maken van de reservering. Dan
kunnen wij ervoor zorgen dat de tafel op de juiste manier voor u klaar staat en
u voldoende ruimte heeft.
De arrangementen starten op de vermelde tijdstippen.
Zorg dat u op tijd aanwezig bent.
Wanneer u gaat bowlen vragen wij u om 15 minuten voorafgaand aan uw reservering aanwezig te
zijn. Dit in verband met het aantrekken van de schoenen en het registreren van de namen.
Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

NIA DOMO
Sint Agathaplein 6
5427 AB Boekel
T: 0492 - 321 452
E-mail: info@niadomo.nl
www.niadomo.nl

