
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

SAMEN UIT = GEZELLIG THUIS 
 
 

Kerstdiner van Brasserie Downtown bij u thuis?! 
Yes, zo wordt het toch nog een feestje. 

 
 

Hoe werkt het? 
 

U kunt het menu helemaal naar eigen wens samenstellen. 
 

U haalt uw menu’s af of laat deze bezorgen.  
Dit gebeurt op een afgesproken dag en tijdstip: 

Kerstavond | 1e kerstdag | 2e kerstdag | 3e kerstdag 
Afhalen tussen 12:00u-20:00u 

 
In de KERST-BOX vindt u -wanneer nodig- een beschrijving bij de 

gerechten. Super makkelijk! 
 

Drinks? 
 

Natuurlijk bieden wij u ook de optie om passende wijnen bij de 
gerechten te serveren. Vraag naar de mogelijkheden. Zo wordt het 

optimaal genieten. 
 

Wanneer bestellen? 
 

Het is fijn als de chef tijdig zijn inkopen kan doen, geeft u daarom uw 
bestelling vóór 21 december 2020 door alstublieft. 

Bestellen kan telefonisch of per mail.  
078-6132425 | info@downtowndordrecht.nl 

 
Persoonlijke wensen? 

 

De chef heeft zijn best gedaan om een mooi en gangbaar menu 
samen te stellen, wat met eigen minimale inspanning thuis 

geserveerd kan worden. Heeft u toch specifieke vragen of wensen, 
vraagt u dan gerust naar de mogelijkheden, wij zijn u graag van 

dienst. 
 

Graag tot ziens! 
 

Team Brasserie Downtown 
 

 
LET OP: 
Uw bestellingen van onze standaard TakeAway menukaart 
worden tot en met 20 december verzorgt.   
24 t/m 27 december geldt alleen het KerstDiner @Home 
menu. In het nieuwe jaar zien wij u graag weer voor onze 
standaard TakeAway of hopelijk in ons restaurant.  
 
Servies te kort? Geen probleem, dat lossen wij voor u op! 

1e gang  8,50 
 

Oesterzwammencarpaccio (Vegan) 
oesterzwammen - knoflook mayo - walnoot - balsamico - rucola  

Carpaccio 
huisgerookte Aberdeen Angus biefstuk - pijnboompitten - pesto -  

parmezaan - rucola 
Tonijncarpaccio 

yakatorisaus – sesam – sjalot – wasabi mayo 
 
 

2e gang 5,50 
Bospaddenstoelenbouillon (Vegan) 

beukenzwam - kastanjechampignon - oesterzwam 
Bospaddenstoelen-truffelsoep 

bospaddenstoelen - truffeltapenade - room 
 
 

3e gang 9,50 
Risotto (ook Vegan verkrijgbaar) 

truffel - gepocheerd eitje - grano padano - eekhoorntjesbrood - 
beukenzwammen 
Risotto Gamba 

gamba - bieslook - bosui - grano padano 
 
 

4e gang 18,50 
Hertenrugfilet 

pompoenpuree - groenten - truffel-sjalotjus 
Gegrilde tonijnfilet 

ratatouille - pompoenpuree - sesam - yakitorisaus 
Zwaardvisfilet 

ratatouille - pastinaakpuree - risottokoekje - jus van langoustine 
Java Satay (Vegan) 

vegan saté - champignontaartje - geroosterde pastinaak 
 

alle gerechten worden geserveerd met roseval aardappelen 
 
 

5e gang vanaf 4,50 
Tiramisu 4,50 

traditioneel 
Tiramisu Downtown 5,50 

speculaas – gepocheerde peer – amaretto - crumble 
Downtown Dessertbox 10,00 
verrassingsdessert om te delen 

Downtown Brownie (Vegan) 4,50 
 
 

Feestelijke Kerst IJstaart 14,50 (6-8 personen) 
vanille roomijs - frambozensaus - chocolade - slagroom 

   
 
 

Alle boven genoemde prijzen zijn per persoon (tenzij anders vermeld) 
 

 


