
LET’S

Winterse kerstsferen en volop gezelligheid bij 
Bar & Kitchen Zocher! 

Bij ons voel je je meteen thuis en geniet je 
samen van de ultieme kerst. Laat je verras-
sen door ons 4-gangen kerstdiner. Ontmoet 
elkaar en neem gezellig plaats aan de grote 
bar of rondom de open keuken. Zo vieren wij 

kerst bij Zocher!

Celebrate! CHRISTMASMenu
1e en 2e Kerstdag

4-gangen €62,50 per persoon

APPETIZER

BISQUE D’HOMARD
 ·  Klassieke Franse Schaaldieren soep  · 

PATÉ VAN KALF & EEND
Monegasque uitjes ·  Gegrilde brioche 

· Pedro Ximénez stroop ·   Krokant van kruidkoek  · 
 

HERTENBIEFSTUK
Aardappelgratin met knolselderij ·  Crème van pompoen 

· Spruitjes · Madeira Jus  · 

OF

KABELJAUW
Op de huid gebakken kabeljauw ·  Gekarameliseerd met appelstroop  

· Crème van aardpeer ·  Geglaceerde groene asperges  ·

PETIT GRAND DESSERT DU CHEF

Wij verwelkomen je graag vanaf 18:00 uur.  
Reserveren is noodzakelijk. Zo kunnen wij ook gelijk perfect 

rekening houden met al je (dieet)wensen!

Optioneel: bijpassend wijn arrangement €29,50

CHATEAU STE ROSELINE PRESTIGE, ROSÉ
· Mooie, heldere, bleek zalmroze kleur. Aroma’s van gele perzik, 

citrus, vlierbloesem en rozenblaadjes·
· Provence, Frankrijk ·

MARTINSHOF KABINETT TROCKEN, RIESLING
· Lichtgele wijn met groene nuances. In de geur aantrekkelijke frui-

taroma’s en een fijne mineraliteit·
· Rheinhessen, Duitsland·

JOAO RAMOS MARQUES DE BORBA, ARAGONEZ- 
MERLOT- PETIT VERDOT

· Aroma’s van rijp fruit, bessen en cassis. De zachte tannines met een 
overdaad aan fruit. Mooie balans tussen fruit, zuren en tannines·

· Alentejo, Portugal·

 

UMANI RONCHI LE BUSCHE IGT, CHARDONNAY
· Een fijne Chardonnay met een mooie mineraliteit en een vol karakter. 

Veel expressie in de neus en aroma’s van meloen en amandelen·
· Marche, Italië·

PASSENDE DESSERT WIJN

THE MOST WONDERFUL Wine
RESERVEEROP TIJD023 - 752 18 80

sales@square.carlton.nl

Wij verheugen ons op een 

sprankelende kerst 

samen met jullie!

1e en 2e Kerstdag


