KERSTAVOND

TIME TO DRINK
CHAMPAGNE
&dance on the table

Tijdens kerstavond en Tweede Kerstdag serveren
wij diner zoals je dat van ons gewend bent. Kies
één van de bekende klassiekers van onze dagelijkse
Zocher kaart. Met liefde bereid, dagvers en met de
ingrediënten uit de Haarlemse streek. Of geniet van
een speciaal kerstmenu. Gewoon omdat het een feest
voor iedereen is!

Er is geen betere plek om oudejaarsavond af te sluiten dan bij Bar & Kitchen Zocher! Schuif aan voor het
oudejaarsdiner of kies jouw favoriete gerecht van
Zocher’s dagelijkse menukaart. Het belooft een
sprankelend begin van het nieuwe jaar te worden.
Er kan extra lang gefeest worden want de bar is tot
02:00 uur geopend! De bubbels staan klaar om samen
ontpopt te worden om 00:00 uur. Het aftellen
kan beginnen!

&Tweede Kerstdag

Kerstmenu
3 gangen €45,00

ZOCHER’S KERST PLATEAU

Reeham · pruimen compote · brioche brood
Gepekelde kabeljauw · Granny Smith · bloemkool · kerrie
Bietencarpaccio · kastanje · spruitjes · hazelnoot

CHRISTMAS ROAST

Tournedos van gestoofd hert · gebraden bout ·
aardappel-knolselderij taartje · peen groenten ·
groene kool · rode wijn-chocolade jus

SWEETS & TREATS

Taartje van chocolade, frambozen & kardemon ·
Kahlua & koffie · kaneel & vanille
We vragen je wel om vooraf te reserveren voor het kerstmenu.
Dit is mogelijk vanaf 18:00 uur.
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Oudejaarsavond menu
3 gangen €39,50

GARNALENCOCKTAIL

Hollandse garnalen van de Texel 65 ·
grapefruit · avocado
of

HUISGEMAAKTE PATE

gekonfijte eend · eendenlever · uien-rozijnen
marmelade · getoast brioche

GEGRILDE ZEEBAARS

aardappelmousseline · peen groenten ·
strandkrabbenjus
of

GEPOCHEERDE OSSENHAAS

aardappel-knolselderijtaart · geroosterde groenten ·
truffeljus

ZOCHER’S “GATEAU CHAUD”

warm chocoladetaartje · bloedsinaasappelijs ·
Grand Marnier karamel
of
Baan 7 2012 DB Haarlem
023 531 9091
www.carlton.nl/square
Let’s keep in touch: facebook.com/zocherhaarlem
instagram.com/zocher.haarlem/
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HAARLEMSE FROMAGERIE
Bourgondisch Latifstyle

We vragen je wel om vooraf te reserveren voor het
oudejaarsdiner. Dit is mogelijk vanaf 18:00 uur.

MAY YOUR
DAYS BE MERRY
&

bright

CELEBRATE WITH
GREAT FOOD
&lovely people
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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 verrassen door het
uitgebreide kerstdiner of kies één van onze
klassiekers. Ontmoet elkaar en neem gezellig
plaats aan de grote bar of rondom de open
keuken. Zo vieren wij kerst bij Zocher!

CHRISTMAS BRUNCH
& PUNCH

KERSTDINER

€34,50 p.p. kinderen tot 12 jaar € 17,50

4-gangen €59,50 Wijn arrangement €27,50

Eerste Kerstdag

Christmaspunch & appetizer van de chef

Zocher’s mini charcuterie & appetizer van de chef

GEPEKELDE KABELJAUW

ZOCHER’S KERST PLATEAU

Granny Smith · bloemkool · kerrie

Wij verheugen ons op een
sprankelende kerst samen met jullie!

ROMIGE STRANDKRABBENSOEP

Kreeftenravioli · dragon · Parmezaan ·
Reeham · brioche brood · truffelmayonaise

RESERV
KROKET VAN GESTOOFD HERT EN LINZEN
EE
OP TIJD R
Salie focaccia · huisgemaakte Piccallily
023 - 531

9091

Eerste Kerstdag

TAARTJE VAN CHOCOLADE

Reeham · pruimen compote · brioche brood
Gepekelde kabeljauw · Granny Smith · bloemkool · kerrie
Bietencarpaccio · kastanje · spruitjes · hazelnoot

KERSTSOEP

Romige strandkrabbensoep · kreeftenravioli ·
dragon · Parmezaan

CHRISTMAS ROAST

Frambozen & kardemon · Kahlua & koffie ·
kaneel & vanille

Tournedos van gestoofd hert · gebraden bout ·
aardappel-knolselderij taartje · peen groenten ·
groene kool · rode wijn-chocolade jus

Koffie of thee van “The Art of Tea”

SWEET & TREATS

Taartje van chocolade, frambozen & kardemon ·
Kahlua & koffie · kaneel & vanille

De brunch wordt in gangen geserveerd tussen 12:30
en 15:00 uur en geheel in eigen tempo.

Reserveren is mogelijk vanaf 18:00 uur.

