Geachte gast,
Beleef een betoverende kerst bij
Van der Valk Hotel Breukelen!
Op een koude winterdag in de watten gelegd
worden en het ultieme kerstgevoel beleven,
dat is wat wij al onze gasten toewensen.
In een sfeervolle ambiance kunt u ook dit
jaar genieten van een verrukkelijk 4-gangen
keuzemenu of Live Cooking brunch- of
dinerbuffet. U bent van harte welkom!
Wilt u zichzelf trakteren op een complete
kerstbeleving? Boek dan een arrangement met
kerstontbijtbuffet en overnachting in één van
onze sfeervolle kamers, inclusief toegang
tot ons Wellness Center met zwembad,
sauna, fitness en beautysalon.
We kijken er naar uit u te verwelkomen
voor dat oer-Hollandse kerstgevoel!

Familie Timmers-Van der Valk
& medewerkers

Kerst

Live Cooking Nieuwjaarsbrunch

bij Van der Valk Hotel Breukelen

Dinsdag 1 januari 2019 | aanvang 12.30 uur
€ 32,50 p.p. | kinderen 4 t/m 11 jaar € 17,50 p.p.

Op nieuwjaarsdag ontvangen we u graag met een glas
bubbels, waarna u uitgebreid kunt genieten van een
gevarieerde Live Cooking brunch. Inclusief:
• Koffie, thee, melk, vruchtensap, glas bubbels
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Live Cooking Kerstbrunch

25 & 26 december | vanaf 11.00 uur | diverse aanvangstijden
€ 38,50 p.p. | kinderen 4 t/m 11 jaar € 18,50 p.p.
Laat u verrassen door een gevarieerd aanbod van feestelijke
gerechten. Inclusief:
• Koffie, thee, melk, vruchtensap
• Kinderbioscoop

Live Cooking Kerstbuffet

25 & 26 december | vanaf 15.30 uur | diverse aanvangstijden
€ 58,50 p.p. | kinderen 4 t/m 11 jaar € 19,50 p.p.

Kerst 2018

Culinaire Kerstarrangementen

4-gangen Keuzemenu
VOORGERECHTEN
Carpaccio

Maak uw kerst compleet met een Live Cooking- of
Kerstdiner-arrangement inclusief overnachting en
kerstontbijtbuffet! Boek uw arrangement via:
oompitjes

Truffelmayonaise, oude kaas, rucola, pijnb

Steak tartare van het hert

Kruim van ei, krokantje van Schwartzwalder
mosterdmayonaise

schinken,

Gerookte zalm

rge, oosterse
Tonijn tataki, wakamé salade, groene aspe

vinaigrette

Gemarineerde vijgen

Geniet onbeperkt van de vele heerlijke gerechten die a la
minute voor u worden bereid door onze koks. Inclusief:
• Koffie, thee, melk, vruchtensap, frisdrank, bier, wijn
• Kinderbioscoop

TUSSENGERECHT
Kippendij met spinazie en mozzarella

Kerst 4-gangen Keuzemenu

Schorseneren, rode wijnsaus, aardappeltaartj

25 & 26 december | vanaf 16.00 uur | diverse aanvangstijden
€ 53,50 per menu | kinderen 4 t/m 11 jaar € 19,50 per menu

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

e

Varkenshaas

Spek, ui, champignons, truffelsaus

Kabeljauw uit de oven

u
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Kerst kinde T
rijsje

Kruidenkorst, romige mosterdsaus

Gebakken zalm

Ximenez
Couscous, gekarameliseerde bietjes, Pedro

Ravioli

Kerstdiner Arrangement

Aankomst 25 of 26 december | vanaf € 117,50 p.p.*

Gestoofde konijnenbout

Pompoenpuree, cranberries, jus

Kindermen

Live Cooking Arrangement

Aankomst 25 of 26 december | vanaf € 122,50 p.p.*

Gorgonzolamousse, rucola, notencrunch

HOOFDGERECHTEN
Tournedos

0346 - 265 888
info@breukelen.valk.nl
www.hotelbreukelen.nl/kerst

dressing

• 1 x Kerst 4-gangen Keuzemenu
• 1 x Overnachting in een Comfort kamer
• 1 x Uitgebreid kerstontbijtbuffet
• Gratis gebruik van ons Wellness Center,
inclusief zwembad, sauna en fitness

Cantharellen, salieboter

Massaman groentecurry

Basmati rijst, Thaise kroepoek

NAGERECHT
Feestelijk dessert

B18/09

* 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 € 23,50 p.p. het ontbijt vervangen door de kerstbrunch.

