KERST 2018
Voorafgaand aan het diner serveren wij een heerlijke amuse.
Als feestelijk aperitief kunt u hierbij een glas Cava bestellen `a € 5,50.

VOORGERECHTEN
Rouleau van gerookte zalm, zeebaars en spinazie met kruidencrème en tomatensalsa
Parmaham met gekarameliseerde witlof, sinaasappel en
bloedworst van Kloostervarken
Carpaccio van rundermuis met een terrine van bospaddenstoelen
en een kletskop van oude kaas
Pastrami van hert met drie bereidingen van pompoen: crème van pompoen,
gegrilde pompoen en chutney van pompoen
Salade met in sesam gepaneerde geitenkaas,
gekonfijte dadels en balsamicosiroop

SOEPEN
Romige soep van langoustines met Spaanse peper en een crème van mango
Kalfsbouillon met gebakken paddenstoelen en tomatensalsa
Pomodori tomatensoep met pestocroutons en een kaasstengel

HOOFDGERECHTEN
In kruidenkorst gebakken speenvarkenfilet met zuurkool en een saus van rookworst
Tournedos en zachtgegaarde rundersukade met in tempura gefrituurde ui,
gebakken witlof en een portsaus
Combinatie van wildzwijn en hertenfilet met een tarte tatin van stoofpeertjes
en een saus van cranberry en speculaas
Op de huid gebakken poonfilet met een taartje van courgette en aubergine,
kruidenpolenta en salsa van tomaat, olijf en basilicum
Lasagne van zalmforel, kabeljauw en rivierkreeftstaartjes
met een schuimige saus van champagne
Gepaneerde kippenhaasjes met Provençaalse couscous, chips en saus gemaakt van Parmaham
Gepofte aardappel gevuld met gewokte pompoen, paprika, zwarte bonen, kikkererwten
en tofu met chips van zoete aardappel en een saus van Reypenaer

NAGERECHT
Grand dessert Van der Valk
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Vegetarisch gerecht

KERST KINDERMENU (exclusief consumpties)
Fruitcocktail

KINDERANIMATIE
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Wij zorgen ervoor da
t de
kinderen zich optim
aal kunnen
vermaken tijdens de
brunch,
het buffet en diner.
Op de eerste verdiepi
ng is
er voor de kinderen:

Tomatensoep
e

Schnitzel, kroket, kaassouffle, frikandel of kipnuggets

of

CULINAIR GENIETEN

KERSTBUFFET

Kerst is een van de mooiste feesten van het jaar.

Op beide kerstdagen ontvangen wij u om 17.30 uur

Samen met familie en vrienden in een sfeervolle ambiance

met

genieten van heerlijk eten en proosten op wat komen

Aansluitend staat het buffet voor u klaar met een diversi-

gaat. In deze brochure kunt u de mogelijkheden bekijken

teit aan koude en warme gerechten. Ook aan de kinderen

Hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes,
mayonaise, appelmoes en groentesticks.

om bij ons Kerst te komen vieren. Om teleurstelling te

wordt gedacht, voor hen verzorgen wij een eigen kinder-

e

voorkomen adviseren wij u tijdig te reserveren.

buffet. Uiteraard sluiten wij af met een dessertbuffet.

Kinderfantasie ijs

een

feestelijke

Gebakken zalm met Hollandaisesaus

cocktail

(ook

alcoholvrij).

of
Hamburger met bacon, tomaat, sla, augurk en ui

Schminken
Springkussen
Film kijken
Kleurplaat kleuren

Bij het buffet is een drankenarrangement inbegrepen
Wij verheugen ons op uw komst en wensen u alvast

met onbeperkt huiswijn, bier en frisdranken. Ter afsluiting

fijne feestdagen en een gelukkig 2019 toe!

serveren wij naar keuze een kopje koffie of thee.
Einde circa 20.00 uur

Met feestelijke groet,
Familie Langebeek-van der Valk & medewerkers

Volwassenen

€ 52,50

Kinderen 4 – 11 jaar

€ 25,00

Kinderen 0 – 3 jaar

Gratis

welkom met een feestelijke cocktail (ook alcoholvrij).
Vervolgens kunt u genieten van een uitgebreid koud
en warm brunchbuffet. Speciaal voor onze jongste
gasten is er een apart kinderbuffet. Ter afsluiting mag het
dessertbuffet natuurlijk niet ontbreken! Gedurende de

KERSTARRANGEMENT B

• Welkomstdrankje

• Welkomstdrankje

• Overnachting in een comfort kamer

• Overnachting in een comfort kamer

• 4-gangen Kerstdiner

• Kerstbuffet

Op Kerstavond, 25 en 26 december bieden wij u de

• Ontbijtbuffet

• Ontbijtbuffet

gelegenheid om in ons restaurant te genieten van een

* exclusief consumpties

* inclusief fris, bier, wijn

gezelschap kunnen een keuze maken uit het 4-gangen

ARRANGEMENT A : € 99,00 p.p.

ARRANGEMENT B : € 99,00 p.p.

kinderkeuzemenu. De culinaire invulling van onze Kerst

Eenpersoonstoeslag: € 25,00 per kamer per nacht Geldigheid: 25 en 26 december 2018

KERSTDINER (exclusief consumpties)

overheerlijk 4-gangen keuzemenu. De kinderen in het

brunch wordt er onbeperkt koffie, thee, melk, karnemelk

menukaart vindt u op de achterzijde van deze folder.

en vruchtensappen geschonken.

Het is tevens mogelijk om deze gerechten a la carte te

Einde circa 14.00 uur

`bestellen. Vanaf 16.00 uur kunt u een tafel reserveren,
u heeft de keuze uit diverse aanvangstijden, op basis

Volwassenen 		

€ 37,50

Kinderen 4 – 11 jaar

€ 19,00

Kinderen 0 – 3 jaar

Gratis

Lekker tafelen, borrelen en overnachten in een comfortabele kamer die van alle gemakken voorzien is: ‘Vier de Kerst’!
De volgende ochtend staat er een uitgebreid ontbijt voor u klaar.

KERSTARRANGEMENT A

KERSTBRUNCH
Op 1e en 2e Kerstdag heten wij u om 12.00 uur van harte

KERSTARRANGEMENTEN

van beschikbaarheid.
4-gangen Kerstdiner

€ 49,50

4-gangen kindermenu

€ 24,50

Genoemde prijs is o.b.v. 2 personen in een comfortabele tweepersoonskamer en o.b.v. beschikbaarheid. Aankomst mogelijk
op dinsdag 25 en woensdag 26 december 2018. Toeslag eenpersoonskamer € 25,00 p.k.p.n. Reserveren is noodzakelijk.

VOORDELIGE VERLENGINGSNACHT OF VOOROVERNACHTING
‘VIER DE KERST’ en boek een extra overnachting. Het tarief voor deze tweede nacht is € 79,- per kamer per nacht, inclusief
ontbijt voor 2 personen. Uitbreiding van het ‘VIER DE KERST’ arrangement is mogelijk op 24, 26 en 27 december 2018.

RESERVEREN?
U kunt hiervoor contact opnemen met onze receptiemedewerkers. Telefonisch via 050-820 05 10,
per e-mail: info@hoogkerk.valk.com of via onze website: www.vandervalkhotelgroningenhoogkerk.com.
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