
Uiteraard houden we ook rekening  

met vegetarische- of dieetwensen.  

Laat het ons dan uiterlijk 2 weken  

van tevoren weten.

Dieetwensen

Driegangendiner 24 en 26 december

HOLLANDSE GARNALEN COCKTAIL | ijsbergsla | citroen | cocktailsaus
of

HERTEN CARPACCIO | cranberry compote | rucola 
of

GROENTEBOUILLON | diverse toppings

KABELJAUW | Hollandaise saus | vergeten groente | aardappelpuree 
of

OUD HOLLANDS HAMMETJE | jus van honing mosterd | vergeten groente | 
aardappelkroketjes 
of

RISOTTO | champignons | kastanje | truffelcrème

BAVAROIS VAN ROOD FRUIT | vanille ijs
of

CHOCOLADE BAVAROIS | gezouten karamel | vanille ijs
of

KAASPLANKJE | 3 soorten kaas | vijgenbrood

www.carlton.nl/beach

kids diner Driegangen
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 IJSJE
3



Uiteraard houden we ook rekening  

met vegetarische- of dieetwensen.  

Laat het ons dan uiterlijk 2 weken  

van tevoren weten.

Dieetwensen

Driegangendiner 25 en 31 december

GRAVAD LAX | honing mosterd saus
of

WILDPATÉ | cranberry compote | groene salade
of

PADDENSTOELENSOEP | diverse toppings

ZALM MOOT | Hollandaise saus | gewokte spinazie | aardappelkroketjes 
of

PARELHOEN | jus | rode kool | appel | pastinaak crème
of

VEGETARISCHE PASTEI | diverse groenten 

CHOCOLADE BAL | karamel mouse | gezouten karamel | karamelijs
of

MANDARIJN BAVAROIS | cognac | salmiak | stracciatella-ijs
of

KAASPLANKJE | 3 soorten kaas | vijgenbrood

www.carlton.nl/beach
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Uiteraard houden we ook rekening  

met dieetwensen.  

Laat het ons dan uiterlijk 2 weken  

van tevoren weten.

Dieetwensen

Christmas Buffet 25 december

GROENTEBOUILLON | diverse toppings 
PADDENSTOELENSOEP | diverse toppings

BROOD | verschillende smeersels

VIS PLATEAU
Gerookte zalm | Hollandse garnalen | gerookte forel | gravad lax
VLEES PLATEAU
Carpaccio van rund | vitello tonato | diverse soorten paté
VEGETARISCH PLATEAU
Hele artisjok incl. dressing | carpaccio van rode biet en geitenkaas
SALADES
Kip | ananas | cashew
Garnalen | mango | avocado
Gegrilde groenten

Hele beenham
Hele zalm
Geheel gebraden rib-eye
Kiprollade
Gevulde portobello met diverse groente, noten en kaas
Gevulde paprika met parelgort
Aardappelgratin | friet | vergeten groenten

Extra voor kids: Kipnuggets | mini hamburger | appelmoes

GRAND DESSERT | zowel zoete als hartige items

www.carlton.nl/beach



Uiteraard houden we ook rekening  

met dieetwensen.  

Laat het ons dan uiterlijk 2 weken  

van tevoren weten.

Dieetwensen

New Years Eve Buffet 31 december

GROENTEBOUILLON | diverse toppings 
PADDENSTOELENSOEP | diverse toppings

BROOD | verschillende smeersels

VIS PLATEAU
Gerookte zalm | Hollandse garnalen | gerookte forel | gravad lax
VLEES PLATEAU
Carpaccio van rund | vitello tonato | diverse soorten paté
VEGETARISCH PLATEAU
Hele artisjok incl. dressing | carpaccio van rode biet en geitenkaas
SALADES
Kip | ananas | cashew
Garnalen | mango | avocado
Gegrilde groenten

Hele beenham
Hele kalkoen
Kiprollade 
Prime rib
Hele zalm
Tortellini gevuld met paddenstoelen en truffel 
Quiche met spinazie
Gevulde paprika met parelgort
Aardappelgratin | friet | vergeten groenten

Extra voor kids: Kipnuggets | mini hamburger | appelmoes

GRAND DESSERT | zowel zoete als hartige items | chocolade fontein

www.carlton.nl/beach


