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Kerst het familiefeest bij uitstek wordt 
natuurlijk weer genieten! 2de kerstdag 

bent u van harte welkom in een van 
onze prachtig versierde zalen.

Kerstbrunch

Ook dit jaar is er weer een 
kerstbrunch bij Roelanzia.

Deze brunch wordt gehouden op 
tweede kerstdag en begint om 11:00 uur. 

Wil je hierbij zijn? Reserveer op tijd!
 

Volwassenen € 24,75
Vraag ook naar het kindertarief. 
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Grote familie?

We hebben ook mogelijkheden 

om ruimtes exclusief te 

reserveren.
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Wilt u een eigen keuze maken voor uw 
diner?

Kies dan voor het à la carte menu.

Overige evenementen 

- 16, 17 & 18 december: TOP 250

- 24 & 27 februari: Buutte gewoon 

  lekker, Buutte gewoon smullen

High Tea

Ontvangst met een lekker glaasje prosecco.
Gezellig tafelen onder het genot van diverse 

gerechten en heerlijke thee. 

Prijs € 22,75 3
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Gelukkig

Kerstcatering Kerstcatering

Warme gerechten

Jachtschotel met rauwkost  € 5,75
Contrefilet	 	 	 	 	 €	6,75
Varkenshaasje	roomsaus	 	 €	6,00
Pangafilets	wittewijnsaus	 	 €	5,75
Tongrolletjes holandaisesaus   € 5,75
Kalkoen preiselbeerensaus   € 5,00

Desserts (Prijs voor 4 personen)

Ananas bavarois     € 8,50
Hemelsemodder     € 8,50
Koninginnerijst met pruimen   € 9,25
Aardbeien bavarois    € 8,75
Kwark manderijn bavarois  € 8,75

Specials 

Zwitserseroom pudding (10 pers.) € 24,50
Oma’s	cognac	taart	(6	a	7	pers.)	 €	15,00

Ook verschillende visschalen mogelijk!
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Tijdens de kerst lekker gemakkelijk!
Wij verzorgen graag uw kerstdiner voor 
thuis. Een aanvulling op uw diner is ook 

mogelijk.

Afhalen op 24 december 
15:00	-	16:00	uur

(Prijzen zijn per persoon)

Voorgerechten  
 
Zalm	cocktail		 	 	 €	6,25
Hawaï cocktail    € 5,25
Alexander cocktail   € 5,25

Soepen (0,25L p.p.)
Runderbouillonsoep  € 3,50
Tomatensoep   € 3,00
Mosterdsoep   €3,00
Knolselderijsoep  
 Met zalmsnippers  € 3,25
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Reserveren of bestellen?
Ook voor het kerstdiner met uw bedrijf, 

organisatie of afdeling. 
Neem gerust contact met ons op!

Lovinckplein 2, Ysselsteyn (LB)
(0478) 54 12 21

www.roelanzia.nl
info@roelanzia.nl
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