
K e r s t



Kerst

Kerstavond, 1e kerstdag & 2e kerstdag kunt u reserveren om te genieten van onze 6, 7, of 8 gangen kerstmenu. 
U kunt voor deze dagen reserveren vanaf 17:00u. 

Mocht u een dieetwens hebben dan horen wij dit graag bij uw reservering zodat onze chef u een passend 
alternatief kan aanbieden.

Op tweede kerstdag serveren wij tevens ons 6 gangen kerstmenu tijdens de lunch!
Voor uw reservering vragen wij een aanbetaling van €35,- p.p. Dit bedrag wordt op de avond zelf uiteraard in 

mindering gebracht op de rekening. Uw reservering is definitief na aanbetaling.
Wij hopen u met kerst te mogen ontvangen. 



Amuse:
Nigiri hamachi, ijs van jalapenos en avocado

Entree:
Sashimi van tonijn, dumpling met tonijn tartaar en shisotempura

1e Tussengerecht:
Noorse handgedoken coquille, pata negra, toast van luchtig 

focacciabrood, rucolamouseline en witlof

2e Tussengerecht:
Brabantse boerderijeend, moorkop gevuld met rillete van de bout, rode 

kool en eigen jus met kers

3e tussengerecht:
Langoustine & zoethout 

Verfrissing:
Vandal Nitrogen Scroppino, bergamot en matcha thee

Hoofdgerecht
Grain fed ossenhaas, torteloni met draadjesvlees, schorseneren, 

spruitenblad en saus van cantharellen

Kaaswagen:
Diverse kazen aan tafel gesneden van onze kaaswagen

Dessert:
Vandal Skull dessert aan tafel bereid
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Remaining
Alle aanbiedingen van ons zijn onderworpen aan de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).

Onze UVH zijn op verzoek ter inzage beschikbaar en worden dan aan u deze onmiddellijk kosteloos toegezonden.

De UVH zijn bindend voor iedereen die onze services gebruikt. 

Het personeel van Vandal behoudt zich het recht voor om het geluidsniveau van gasten in en rond Vandal te bepalen bij verhuur

Het personeel van Vandal behoudt zich het recht voor het geluidsniveau van de geluidsinstallaties in en rond Vandal bij lease te bepalen

Het personeel van Vandal is bevoegd om gasten van Vandal te verwijderen en | of te weigeren

Aantallen kunnen worden gewijzigd in overeenstemming met UVH en worden beschouwd als een annulering.

Als u met meer gasten komt dan gespecificeerd, wordt elke extra gast na berekening in rekening gebracht. 

Dit voorstel is gebaseerd op 100 personen, tot 5 werkdagen vóór de start van het evenement, 

kunt de aantallen gratis met een marge van 5% naar boven of naar beneden aanpassen. Een andere wijziging in het aantal personen

en andere wijzigingen kunnen prijswijzigingen met zich brengen. 

https://www.khn.nl/stream/uniforme-voorwaarden-horeca-nederlands.pdf




