Restaurant van de maand
januari 2014

€29,50on

o
per pers
uzemenu

3-gangen ke
ankjes
inclusief twee dre na
en koffie/the

De Agnietenberg
Zwolle
Gelukkig Nieuwjaar! Bij de Agnietenberg begint u het nieuwe jaar
goed. De Agnietenberg ligt net buiten Zwolle in de brinkhoek, de beste
buurt van Nederland. U kunt kosteloos bij ons parkeren en vanaf de
A28 bent u er binnen enkele minuten. Tijdens uw bezoek zullen wij
zorgen voor een ongedwongen sfeer, kwaliteitsgerechten en gastvrije
medewerkers die uw avond uit compleet maken.
In de maand januari 2014 kunt u, als lezer van de Stentor, bij de Agnietenberg
gebruik maken van een 4-gangen keuzemenu. Prijs menu e29,50 p.p. inclusief
twee glazen wijn, bier of fris en een afsluitende kop koffie of thee. Bent u
vegetarisch of heeft u dieetwensen? Laat het ons weten, dan zullen wij rekening
met u houden! Deze aanbieding is geldig van 1 t/m 31 januari 2014. U kunt
reserveren via onze site www.agnietenberg.nl of bellen naar 038-4532872

Stentor keuzemenu
Gerookte eendenham
op een salade van rode kool
of

Pompoensoep

geserveerd met een crème fraîche van kruiden en gecrunchte uitjes

***

Kabeljauwfilet

omwikkeld met Serranoham en een crème van bosui
of

Stoofpot van wild

met een taartje van zuurkool

***

Dessert du chef

proeverij van verschillende desserts
of

Kaasplankje

drie verschillende kaasjes op een rij, geserveerd met brood,
walnoten en appelstroop

Bon restaurant van de
maand januari 2014
Ja, ik wil graag gebruik maken van het Restaurant van de Maand menu*
bij: De Agnietenberg Zwolle
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* VOORWAARDEN
- Het speciale Stentortarief van € 29,50 p.p geldt uitsluitend tegen inlevering van de bon.
Adresgegevens:
Haersterveerweg 23
8034 PJ Zwolle
038-4532872
info@agnietenberg.nl
www.agnietenberg.nl

De Stentor gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Op alle informatie
die u aan ons verstrekt is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van
toepassing. In het colofon van de krant en op www.destentor.nl treft u
nadere informatie aan.

