
 

 

HOTEL ‘T PAVILJOEN  BAR & LOUNGE   TERRAS VERGADERZALEN 

Meer info of reserveren? Bel 0317-619003 of mail info@restaurant-magnolia.nl 

Restaurant Magnolia  Grebbeweg 103-105  3911 AV Rhenen 

39,50 per volwassene - 17,50 per kind 

Kinderen tot en met 3 jaar zijn gratis 

Uitsluitend op reservering 

 

Kinderen kunnen in onze speelkelder met 

tafeltennis, films, kinderhoek, sjoelen en 

meer hun hart ophalen. Terwijl u rustig 

natafelt, letten onze nanny’s op uw 

Kinderen kunnen in onze speelkelder met tafeltennis, films, kinderhoek, sjoelen en 

meer hun hart ophalen. Terwijl u rustig natafelt, letten onze nanny’s op uw kind(eren). 

 

 

FAMILIE-KERSTBRUNCH, 1e en 2e kerstdag 2018 

Dinsdag 25 en woensdag 26 december 2018 

Aanvang tussen 11:00 en 12:00 uur 

 

Geniet met de gehele familie van een sfeervolle kerstbrunch in Restaurant 

Magnolia in Rhenen. Onze kerstbrunch staat bekend gezellige kerstsfeer en de 

royale inhoud met veel ambachtelijke bereide gerechten. Daarnaast krijgen wij 

ook ieder jaar bezoek van de Kerstman die voor alle kinderen een cadeautje 

heeft meegenomen. De kerstbrunch wordt muzikaal omlijst door onze huispianist. 
 

Om mee te beginnen 

Een kopje krachtige bouillon met tuinkruiden uitgeserveerd. 

 

Koud buffet 

Frisse gemengde salades 

Tonijnsalade met geitenkaas, vleessalade & Italiaanse caprese salade. 

 

Diverse luxe vleeswaren, zoals boerenham, gebraden rosbief en spinata romana. 

Diverse gesneden kazen zoals jong belegen kaas, oude kaas en Franse roombrie. 

Gerookte zalm met citroen en dille. 

 

Knapperige & ovenverse broodsoorten zoals onder andere speltbrood, donker 

boerenbruin, mini broodjes en croissants. Kerststol.  Zoetwaren! Diverse confituren, 

honing, Betuwse appelstroop, chocolade- en vruchtenhagel etc.  

 

Warm buffet 

Roerei met tomaat, uitgebakken spek, warme gamba’s, quiches met prei en 

broccoli, ravioli, gebakken zalmfilet, gegrilde kip met chipotle mayonaise, 

gebakken geitenkaas met Serranoham en honing, poffertje en wentelteefjes. 

 

“Grand Dessert”  buffet 

Verse fruitsalade, hoorntje met vanille-ijs, parfait, bavaroises en taarten in kerststijl 

en een chocolade fontein. 

 

Dranken 

Onbeperkt koffie, thee, melk en jus d’orange 

 

 

 

 


