MENU

Van harte welkom in de EETKAMER van Hotel 't Kruisselt
De naam 't Kruisselt is ontleend aan een kloosterorde die in de Middeleeuwen van
Zuid-Duitsland naar deze plek trok. Van deze kloosterorde weet men alleen dat
zij zich "Kruusselt" noemde. Na de Middeleeuwen vertrokken de kloosterlingen en
heeft niemand ooit meer iets van hen vernomen.
In de periode daarna zijn diverse gezinnen woonachtig op het erf. Zo vinden we in het archief
terug dat rond 1715 een huwelijk is voltrokken tussen Hendrik Kruisselt en Jenneken Hilgeholt.
In 1812 doet ene Gerrit Jan Kruisselt aangifte van diefstal van 2 koperen ketels.
In de twintigste eeuw bouwt de textielfamilie Van Wulfften Palthe hier haar villa. Tijdens en
na de Tweede Wereldoorlog wonen vele families, tegelijkertijd, in de villa. Voor hen is dit
pand een tijdelijk onderkomen. Begin jaren ’50 verkoopt de familie de villa aan de kloosterorde
‘Missionarissen van Scheut’. De paters stichten hier een seminarie. De muurtjes bij de bar,
met de rechthoekige kleine ramen, herinneren aan de plaats waar vroeger het altaar stond.
Maar het animo van jonge mannen om missionaris te worden wordt steeds minder en
ook de paters trekken naar andere oorden.
Het hoofdgebouw krijgt in de jaren ‘70 zijn huidige bestemming als hotel.
Sinds 2016 is het hotel eigendom van Agfra Holding B.V. en begroeten onze medewerkers
en wij u graag in ons gezellige en gemoedelijke familiehotel.
‘t Kruisselt beschikt over 42 sfeervol ingerichte kamers: Standaard, Comfort, Charme &
Comfort Plus kamers. Het ontbijt wordt geserveerd in buffetvorm in de Eetkamer. Een borreltje drinken
of gezellig lunchen? Graag verwelkomen wij u daarvoor in onze Huiskamer, bij goed weer
openen wij de deuren naar het op het zuiden gelegen Tuinterras.
Elke avond kunt u hier in de Eetkamer genieten van een smakelijk diner.
Chef Brian en zijn keukencrew bereiden met veel passie de lekkerste gerechten
voor u. Voor een goed wijnadvies kunt u Marcel of Ilse of één van onze
gastheren en -vrouwen aan de mouw trekken.
Wenst u meer informatie over Hotel ‘t Kruisselt? Vraag één van onze receptiemedewerkers!
Wij wensen u een heel prettig en ontspannen verblijf!

Bon appétit!
Met gastvrije groet,
Namens alle medewerkers van Hotel ‘t Kruisselt
Linda & Jeroen Kampman

VOORGERECHTEN

€ 11,50

Gefrituurde brie | salade | mango | aceto balsamico stroop
Gerookte eendenborst | honing/kaneeldressing| gemarineerde cherry tomaten

SOEPEN

€ 6,50

Zoete aardappelsoep | speklardon
Heldere kippenbouillon | groente julienne | verse kruiden

HOOFDGERECHTEN

€ 21,50

Duo varkenswang en kalfsoester | gebakken oesterzwammen | eigen jus
Doradefilet | rode bietenrisotto | pesto
Ravioli van ricotta en basilicum | pijnboompitten | kruidensaus
Hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelgarnituren en crudités

NAGERECHTEN

€ 7,50

Parfait mars| karamel crème | chocolade schots
Gebakken ananas | specerijen stroop | kokosijs

KEUZEMENU’S
Stel uw eigen menu samen uit de diverse voorgaande gerechten.
3-gangen keuzemenu met soep

€ 32,50 per persoon

3-gangen keuzemenu met voorgerecht

€ 35,00 per persoon

4-gangen keuzemenu

€ 39,50 per persoon

Toeslag op hotelarrangement met diner

€ 9,50 per persoon voor 3 gangen

Toeslag op hotelarrangement met diner

€ 14,50 per persoon voor 4 gangen

DAGMENU
3-gangen menu du jour

€ 29,50 per persoon

WIJN TIP
Vraag uw gastheer/gastvrouw

Vegetarisch of vegetarisch verkrijgbaar

Heeft u een allergie? Meld het ons!

STARTERS

€ 11,50

Fried brie | salad | mango | balsamic syrup
Smoked duck | honey/cinnamon dressing | marinated cherry tomato

SOUPS

€ 6,50

Sweet potato soup | bacon
Clear chicken soup | vegetables julienne | fresh herbs

MAIN COURSES

€ 21,50

Duo from pig’s cheek and veal loin fillet | fried oyster mushrooms | gravy
Dorade fillet | beetroot risotto | pesto
Ravioli from ricotta and basil | pine nuts | herb sauce
All main courses are being served with potatoes and crudités

DESSERTS

€ 7,50

Parfait mars | caramel cream | chocolate
Fried pineapple | syrup of spices | coconut ice-cream

CHOICE MENU
Compose your own menu from the various previous dishes:
3-course menu with soup
3-course menu with appetizer
4-course menu

€ 32,50 a person
€ 35,00 a person
€ 39,50 a person

Surcharge on hotel package with dinner
Surcharge on hotel package with dinner

€ 9,50 per person for 3 courses
€ 14,50 per person for 4 courses

MENU OF THE DAY
Vegetarian dish or optional as vegetarian

€ 29,50 a person

VORSPEISEN

€ 11,50

Gebacken Brie | Salat | Mango | Balsamico Sirup
Gerauchte Entenbrüstchen | Honig/Zimtdressing | gewürzte Tomate

SUPPEN

€ 6,50

Süße Kartoffel Suppe | Speck
Poulet Suppe | Gemüsestreifen

HAUPTSPEISEN

€ 21,50

Duo Schweinewange und Kalbsnüßchen | Austernpilz sautiert | Bratensauce
Dorade Filet | rote Beten Risotto | Pesto
Ravioli von Ricotta und Basilikum | Pinienkerne | Krautersoße
Alle Hauptspeisen werden mit Kartoffelgarnituren und Rohkost serviert

NACHSPEISEN

€ 7,50

Parfait Mars | Creme Karamel | Schokolade
Ananas sautiert | Gewürz Sirup | Kokos Eis

MENÜ WÄHLEN
Stellen Sie sich Ihr eigenes Menü aus den verschiedenen vorherigen Gerichten
zusammen:
3-Gang-Menü mit Suppe
3-Gang-Menü mit Vorspeise
4-Gang-Menü

€ 32,50 pro Person
€ 35,00 pro Person
€ 39,50 pro Person

Aufpreis für Hotelpaket mit Abendessen
Aufpreis für Hotelpaket mit Abendessen

€ 9,50 pro Person für 3 Gänge
€ 14,50 pro Person für 4 Gänge

MENÜ DES TAGES
Vegetarisches Gericht oder vegetarisch erhältlich

€ 29,50 pro Person

