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De koude maanden komen er weer aan. 
 
In november en december kunt u nog gebruik maken van 
het ah actie menu 2e diner gratis. 
De wijnproeverij was een leuk succes en zullen dit in het 
nieuwe jaar ook een paar keer organiseren. 
De bierproeverij kunt u ook als waardebon krijgen voor 5 
december. Wij zullen hier dan iets moois van maken. 
Ook hebben wij dit jaar 2 verschillende kerstmenu/diners. 
Hier kunt u zich vanaf nu al voor aanmelden/reserveren. 
 
Opgeven: 
Email 
059685595 
 

Nieuwsbrief november 

mailto:info@restaurantveldzicht.nl


 

 

  

 

 

 

 

8 december 2017 

 

 

 

 

Bierproeverij diner in samenwerking met bijThijs. 

 

Deze avond kunt u genieten van verschillende soorten bier in combinatie met 
een 5 gangen diner. 
 
Deze proeverij wordt mede verzorgd door Thijs van BijThijs. Hij heeft een 
drankenspeciaalzaak met meer dan 250 verschillende soorten bier. 
 
Hij zal u deze avond vertellen over de verschillende bieren. 
 
Wij zullen u verassen met bijpassende biologische gerechten 
 

Aanvang: 18.30 

Begin vanaf 19:00 

Prijs € 49,95 (inclusief bieren) 

 
 

 

Wilt u  reserveren: 

link om te reserveren 

https://www.restaurantveldzicht.nl/contact/


Kerstmenu 22,23,24 december en 1e kerstdag 
 

Voorgerecht 
Paté van biologisch waddenvarkensvlees 

met gefermenteerde zuurkool, kweeperengelei en crème van rode port 
Of 

Salade met groenten bitterballen van het seizoen ( vegetarisch) 
met een bietenchutney 

Soep 
Soep van eigen geoogste aardappelen met waddengarnalen (ook vegetarisch) 

Of 

Wildbouillon met bospaddenstoelen en truffel 

Tussengerecht 
Gebakken gamba’s op een spaghetti van courgette en knoflookolie 

Of 
Risotto van parelgort met paddenstoelen en boerenkaas (vegetarisch) 

Hoofdgerecht 
Gebakken doradefilet met een saus van groene kruiden 

Of 
Gebakken biefstuk van de Limousin met een saus van rode port 

of 
Wildparade van het Groninger land 

Kaas 

Plateau van Groninger  kazen met ambachtelijk roggebrood en appelgelei 

Dessert 
jingle bells 

 

3 gangen keuzemenu € 37,50 
4 gangen keuzemenu 43,50 

5 gangen menu € 47,50 
6 gangen menu € 50,- 

 

 



Kerstlunchbuffet 2e kerstdag 

Van 11:00 tot 16:00 

Voorgerechten met o.a. 

Terrine van gerookte zalm, paté van biologische 
waddenvarken, salade met Groninger geitenkaas, couscous 

salade met gebakken paddenstoelen, salade met 
verschillende soorten bieten en walnoten, 

vleeswaren, kaassoorten en huisgebakken broden. 

 Soepen  

Romige soep van eigen geoogste aardappelen 
Mosterdsoep met chips van droge worst 

Tomatensoep 
 

Warme gerechten 

Bonenschotel met bospaddenstoelen, wildstoof van het 
Groninger land, kipkerrie van hubbertkip,stoofpeertjes, 
rode kool, stamppot boerenkool, gebakken aardappelen, 

gele rijst en aardappeltaart 
 

Dessert 

Dessertbuffet à la veldzicht 

Dit lunchbuffet kost € 37,50 per persoon 

(kinderen tot 12 jaar € 15,-) exclusief drankjes 



 


