BELEEF EEN
BETOVERENDE KERST
IN HET NIEUWE HOTEL
BREUKELEN!

VIER DIT JAAR

KERST

Op een koude winterdag in de
watten gelegd worden en het
ultieme kerstgevoel beleven.
Dat is wat wij al onze gasten
toewensen.

IN NIEUWE STIJL!

In een totaal vernieuwde
ambiance kunt u ook dit jaar
genieten van een verrukkelijk
4-gangen keuzemenu, Live
Cooking brunch of diner,
ontbijtbuffet of overnachting.
U bent van harte welkom!
FAMILIE TIMMERS-VAN DER VALK
& MEDEWERKERS

WACHT NIET TE LANG
MET RESERVEREN!
hotelbreukelen.nl | +31 (0)346 265 888
Stationsweg 91, Breukelen

KINDER KERSTMENU

25 & 26 december vanaf 16.00 uur
€54,50 p.p. en kinderen 4 t/m 11 jaar €21,50 p.p.

VOORGERECHT

VOORGERECHT
Carpaccio

gemarineerde cherrytomaten | rucola | oude kaas
pijnboompitten | mayonaise van pesto

Gerookte zalm

garnalen | toast | rode ui | truffelcrème

Wildzwijnham

gerookte paddenstoelen | witlof | rode ui | dadelstroop

Spinaziesalade

gegrilde groene asperges | gepocheerd ei | olijven
fourme d‘ambert

TUSSENGERECHT
Vlees

wildpeper | pasteitje

Vega

Tomatensoepje met balletjes

HOOFDGERECHT

Biefstukje met frietjes, rode kool en jus óf
Gebakken zalm met frietjes, witlof en remouladesaus of
Spiesje met kipnugget, bitterbal, frikandel en frietjes

NAGERECHT

Sneeuwpop van vanille roomijs

KERSTDINER ARRANGEMENT
Aankomst 25 of 26 december
Vanaf €119,50 p.p.*
• 1 x Kerst 4-gangen keuzemenu
• 1 x Overnachting in een comfortabele kamer
• 1 x Uitgebreid kerstontbijtbuffet
• Gratis gebruik van ons Wellness Center,
inclusief zwembad, sauna en fitness

Kernhem kaas | crème van spitskool | kaneel

LIVE COOKING ARRANGEMENT

HOOFDGERECHT

Aankomst 25 of 26 december
Vanaf €124,50 p.p.*

Ossenhaas

getrancheerd | aardappelgratin | romanesco met amandel
truffeljus

Varkenshaas

udon noodles | groenten julienne | teriyaki

• 1 x Live Cooking Kerstdiner
• 1 x Overnachting in een comfortabele kamer
• 1 x Uitgebreid kerstontbijtbuffet
• Gratis gebruik van ons Wellness Center,
inclusief zwembad, sauna en fitness

Hertenbiefstuk

mini hazenpeper pie | stoofpeer | rode kool
rode wijnsaus

NIEUWJAARSBRUNCH

Zalmfilet

Woensdag 1 januari 2020, 12.30 uur
€32,50 p.p.kinderen 4 t/m 11 jaar €17,50 p.p.

Tagliatelle

Op Nieuwjaarsdag ontvangen wij u graag met een
glas bubbels, waarna u uitgebreid kunt genieten
van een gevarieerde Live Cooking brunch.

crème van aardpeer | witlof | tomaten antiboise
paddenstoelen | gebakken brie | oude kaas
spinaziesaus

NAGERECHT
Feestelijk dessert!

* Prijzen zijn op basis van 2 personen met verblijf in een Comfort kamer
(eenpersoonstoeslag is van toepassing). Een verblijf in een Deluxe kamer boekt
u voor een meerprijs van €20,00. Voor andere kamertypes geldt ook een meerprijs.
Op Eerste en Tweede Kerstdag kunt u voor een toeslag van € 24,50 p.p. het ontbijt
vervangen door de kerstbrunch.

Laat u verrassen in ons nieuwe
Live Cooking restaurant!
Ons keukenteam bereidt
a` la minute en onbeperkt
feestelijke gerechten voor u.

LIVE COOKING KERSTDINER
25 & 26 december vanaf 15.30 uur
€59,50 p.p. en kinderen 4 t/m 11 jaar €21,50 p.p.
• Verrassende voorgerechten
• Uitgebreid saladebuffet
• Vers gebakken/ gegrild vlees en vis
• Wokgerechten, sushi en
meer gerechten uit onze wereldkeuken
• Uitgebreid dessertbuffet met
warme en koude zoetigheden
• Bier, wijn en frisdranken inclusief
• Cupcake versieren in de kidscorner
• Schminken
• Kinderbioscoop

LIVE COOKING KERSTBRUNCH
25 & 26 december vanaf 11.00 uur
€39,50 p.p., kinderen 4 t/m 11 jaar €19,50 p.p.
• Ruime keuze uit luxe broodsoorten en
zoete lekkernijen
• Carpaccio en warme beenham
• Uitgebreid saladebuffet
• Ruime keuze uit warme en koude
gerechten uit onze wereldkeuken
• Vers gebakken/ gegrild vlees en vis
• Koffie, thee, melk en vruchtensappen
inclusief
• Cupcake versieren in de kidscorner
• Schminken
• Kinderbioscoop
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4-GANGEN KERSTMENU

