KERST KINDERMENU (exclusief consumpties)
9

e

Tomatensoep
e

Schnitzel, kroket, kaassouffle,´ frikandel of kipnuggets

CULINAIR GENIETEN

KERSTBUFFET

Kerst is een van de mooiste feesten van het jaar.

Op beide kerstdagen ontvangen wij u om 17:30 uur met

Samen met familie en vrienden in een sfeervolle ambiance

een feestelijke cocktail (ook alcoholvrij). Aansluitend

genieten van heerlijk eten en proosten op wat komen

staat het showbuffet voor u klaar met een diversiteit aan

gaat. In deze brochure kunt u de mogelijkheden bekijken

koude en warme gerechten. Ook aan de kinderen wordt

om bij ons Kerst te komen vieren. Om teleurstelling te

gedacht, voor hen verzorgen wij een eigen kinderbuffet.

voorkomen adviseren wij u tijdig te reserveren.

Uiteraard sluiten wij af met een dessertbuffet. Bij het

of
Gebakken zalm met Hollandaisesaus

Wij verheugen ons op uw komst en wensen u alvast

perkt huiswijn, bier en frisdranken. Ter afsluitingen ser-

fijne feestdagen en een gelukkig 2019 toe!

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

Familie Langebeek-van der Valk & medewerkers

harte 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

Schminken
Springkussen
Film kijken
Kleurplaat kleuren

Hamburger met bacon, tomaat, sla, augurk en ui
Hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes,
mayonaise, appelmoes en groentespies.
e

Kinderfantasie ijs

KERSTARRANGEMENTEN

Volwassenen

€ 46,50

Kinderen 4 – 11 jaar

€ 24,50

Kinderen 0 – 3 jaar

Gratis

KERSTBRUNCH
Op 1e en 2e kerstdag heten wij u om 11:30 uur van

Wij zorgen ervoor da
t de kinderen
zich optimaal kunnen
vermaken.
Op beide kerstdagen
zijn er in
de lobby, beneden bi
j de zalen,
verschillende activite
iten voor de
kinderen zoals:

of

buffet is een drankenarrangement inbegrepen met onbe-

Met feestelijke groet,

KINDERANIMATIE

Fruitcocktail

KERSTDINER (exclusief consumpties)
Zowel 25 als 26 december bieden wij u de gelegenheid
om in ons restaurant of brasserie te genieten van een
overheerlijk 4-gangen keuzemenu. De kinderen in het
gezelschap kunnen een keuze maken uit het Kerst
kinderdiner. De culinaire invulling van onze Kerst

Wilt u een ontspannen en culinair verzorgde Kerst? Kies dan voor een kerstarrangement en overnacht in een van onze
comfortabele kamers en geniet van de kerstsfeer waarin het hotel is gehuld. Na een goede nachtrust presenteren wij
een uitgebreid ontbijtbuffet.

KERSTARRANGEMENT A

KERSTARRANGEMENT B

• Welkomstdrankje

• Welkomstdrankje

• 4-gangen Kerstdiner *

• Kerstbuffet *

• Overnachting

• Overnachting

• Ontbijtbuffet

• Ontbijtbuffet

* exclusief consumpties

* inclusief fris, bier, wijn

ARRANGEMENT A : € 92,50 p.p.

ARRANGEMENT B : € 97,50 p.p.

brunch wordt er onbeperkt koffie, thee, melk, karnemelk

menukaart en Kerst kindermenu vindt u verderop in deze

en vruchtensappen geschonken.

brochure. Het is tevens mogelijk om deze gerechten

Einde circa 14.00 uur

`a la carte te bestellen. Vanaf 16:00 uur kunt u een tafel

VOORDELIGE VERLENGINGSNACHT OF VOOROVERNACHTING

reserveren, u heeft de keuze uit diverse aanvangstijden,

U kunt uw kerstarrangement voordelig uitbreiden met een extra overnachting. Het tarief voor deze tweede nacht is € 60,00 per
kamer per nacht inclusief ontbijt voor twee personen. Uitbreiden van het arrangement is mogelijk op 24, 26 en 27 december 2018!

Volwassenen

€ 35,00

Kinderen 4 – 11 jaar

€ 19,50

Kinderen 0 – 3 jaar

Gratis

op basis van beschikbaarheid.
4-gangen Kerstdiner

€ 41,00

4-gangen kindermenu

€ 22,50

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

RESERVEREN?
U kunt hiervoor contact opnemen met onze receptiemedewerkers. Telefonisch via 0512 – 52 07 05,
per e-mail: info@drachten.valk.com of via onze website: www.hoteldrachten.com.

EER
RESERV !
OP TIJD

KERST 2018
Voorafgaande aan het diner serveren wij een heerlijke amuse.
Als feestelijk aperitief kunt u hierbij een glas Cava bestellen `a € 4,75.

VOORGERECHTEN
Hertencarpaccio met paddenstoelentapenade en een salade van spruitjes en hazelnoten
Runderpastrami met oosterse salade en een knoflook mayonaise
Cocktail van garnalen en rivierkreeft met een crème van gerookte makreel en zoetzure venkel
Terrine van gerookte zalm en forel met een chutney van komkommer en curcuma
Salade van little gem met zoetzure biet, geitenkaas en hazelnoten

SOEPEN
Heldere wildbouillon met wintergroenten en wildpoulet
Lichtromige soep van pastinaak met vadouvan en gerookte kip
Lichtgebonden soep van pomodori tomaten met knoflook croutons

HOOFDGERECHTEN
Gegrilde runderbavette op wintergroenten met een saus van chimichurri
Gebakken varkenshaas met vergeten groenten en een saus van shiitakes
Wildzwijn biefstuk met peperwildsaus en een lichtromige zuurkool
Gebakken roodbaars op kruidenrisotto met een saus van Parmezaanse kaas
Gevulde portobello op pappardelle met een saus van rode paprika

NAGERECHT
Grand dessert Van der Valk
proeverij met diverse nagerechten
Vegetarisch gerecht

EER
RESERV !
OP TIJD

