
Lieve gasten 

 

De avonden worden kouder en donkerder dat betekend dat Kerst sneller komt dan wij denken. Ondanks we vorig 
jaar geen Kerst konden vieren, gaan we dat dit jaar wel doen.  

We hebben de Kerst week onderverdeeld in een lunch en een diner. Deze week start op 21 december en eindigt 
met als afsluiter op 26 december. Vanaf 27 december gaan wij zelf een week Kerst en Nieuwjaar vieren met onze 
familie.  

De lunch start tussen 12:00 en 13:00 uur. De aankomsturen zijn 12:00 – 12:30 – 13:00 uur. Het vertrek hiervan is 
voorzien om 16:30. We voorzien tijdens de lunch een 5 gangen menu. We werken met luxe producten en natuurlijk 
wild want dan is het seizoen volop aan de gang. Denk maar aan oesters, kaviaar, coquilles, truffel, haas, en andere 
lekkerheden.  

5 gangen combinatie vis en vlees    95 

Het diner start tussen 18:00 en 19:00 uur. De aankomsturen zijn 18:00 – 18:30 – 19:00 uur. We voorzien tijdens het 
diner een 8 gangen menu. In beide menu’s zitten ook de aperitiefhapjes en de broodjes mee gerekend.   

8 gangen combinatie vis en vlees    135 

Deze lunch of diner voorzien we ook zeker leuke aperitieven om mee te starten. Een wijnkaart vol met klassieke en 
uitdagende wijnen deze per fles te bestellen. Wij voorzien ook een drankenarrangement dit bestaat uit heel de 
avond water, 5 of 8 glazen bijpassende wijn en koffie of thee arrangement (dit met zoetigheden).  

5 gangen dranken arrangement    55 

8 gangen dranken arrangement    85 

We houden graag rekening met eventuele dieetwensen, allergieën of producten waar jullie niet graag van houden. 
Daarom willen wij alle uitzondering vooraf weten zodat wij hier iets anders voor kunnen bereiden. Uitzonderingen 
de dag zelf zijn helaas niet van toepassing. 

 

 

We kijken er enorm naar uit om onze eerste Kerst hier in restaurant 1857 samen met jullie lieve gasten te vieren. 
Jullie culinair in de watten leggen daar gaan we zeker voor zorgen. Het menu en de wijnen zijn exclusief gekozen 
voor deze feestdagen.  

 

Team 1857 hoopt jullie te mogen meenemen in een culinaire feest week! 

 


