VERRASSENDE
FEESTDAGEN
KERST

2019

KERST

2019

TIJDLIJN
1e KERSTDAG
Ontbijt
vanaf 07.30 - 10.30 uur
Brunch
vanaf 11.00 - 13.30 uur
Live Cooking dinerbuffet
vanaf 17.30 - 20.00 uur
Keuzemenu
vanaf 12.00 - 21.00 uur

2e KERSTDAG
Ontbijt
vanaf 07.30 - 10.30 uur
Brunch
vanaf 11.00 - 13.30 uur
Live Cooking dinerbuffet
vanaf 17.30 - 20.00 uur
Keuzemenu
vanaf 12.00 - 21.00 uur
À la Carte
vanaf 12.00 - 21.00 uur

NIEUWJAAR
Ontbijt (1 jan)
vanaf 08.00 - 11.30 uur
Brunch (1 jan)
vanaf 13.00 - 15.30 uur

VERRASSEND FEESTELIJK
BIJ VAN DER VALK HOTEL
'S-HERTOGENBOSCH-VUGHT
Kerst is het gezelligheidsfeest bij uitstek.
In de koude en donkere wintermaanden is het de
ideale tijd om als familie en vrienden bij elkaar te
zijn. Hiervoor bieden wij een prachtig decor
volledig in kerstsfeer. Kom samen met uw gezin,
familie, vrienden of gezellig met z’n tweetjes de
komende feestdagen bij ons vieren!
U hoeft zich tijdens uw verblijf geen moment te
vervelen. Naast een volledig culinair programma
van ontbijt tot afzakkertje in de bar is er ook in
de omgeving genoeg te beleven. Maak een
winterse wandeling, verken de prachtige stad
‘s-Hertogenbosch, bewonder de kerststal in de
Sint Jan, kom schaatsen op de ijsbaan van het
winterparadijs of breng een bezoek aan
attractiepark de Efteling geheel in winterse sferen.
Kom tijdens de kerstvakantie heerlijk tot rust.
Vertrouw uw culinaire zorgen aan ons toe en
geniet van de sfeer, de entourage en de
heerlijke gerechten.
In dit kerstmagazine leest u alles over ons
uitgebreide programma met de feestdagen.
Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een
gezond, gelukkig en sprankelend 2020!
Tot ziens en gastvrije groet,
Familie van der Valk en medewerkers
Van der Valk Hotel ‘s-Hertogenbosch - Vught
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KERSTONTBIJT

KERSTBRUNCH

1e & 2e kerstdag
07.30 – 10.30 uur

1e & 2e kerstdag
11.00 – 13.30 uur

Sfeervol kerstontbijt met een glas
Champagne bij binnenkomst.

Tijdens de kerstdagen verzorgen
wij een kerstbrunch in het geheel in
kerstsfeer gedecoreerde restaurant.
De muzikale invulling wordt verzorgd
door zanger en pianist Marcel
Hufnagel. De Schminkster is
aanwezig om de kinderen van een
mooie schminkversiering of
glittertattoo te voorzien. Uiteraard
ontbreekt een bezoek van de
Kerstman niet!

€16,50

p.p.

KINDEREN 4 TOT 12 € 8,25 p.k.
KINDEREN 0 TOT 4 gratis

AFHAALGERECHTEN
1e en 2e kerstdag
Tussen 10.00 en 14.00 uur

Koffie, thee, melk en vruchtensappen zijn
inbegrepen tijdens de brunch.

Hors d’oeuvre vis € 16,00 p.p.
Inclusief stokbrood en boter

€39,75

Hors d’oeuvre vlees € 13,00 p.p.
Inclusief stokbrood en boter

KINDEREN 0 TOT 4 gratis

LIVE COOKING
KERSTDINERBUFFET

KERST

2019

1e & 2e kerstdag
17.30 – 20.00 uur
Tijdens de kerstdagen serveren wij een
uitgebreid dinerbuffet met een rijke
keuze aan gerechten. Tijdens het buffet
wordt de live muziek verzorgd door
zanger en pianist Marcel Hufnagel.

€41,00

p.p.

KINDEREN 4 TOT 12 € 21,50 p.k.
KINDEREN 0 TOT 4 gratis

p.p.

KINDEREN 4 TOT 12 € 19,75 p.k.

De afhaalgerechten zijn vanaf
2 personen.

Vanaf

€13,00
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3 OF 4 GANGEN
KEUZEMENU
1e & 2e kerstdag
Vanaf 12.00 uur

MENU 3-GANGEN
(soep-hoofd-nagerecht) € 40,50 p.p.
(voor-hoofd-nagerecht) € 45,50 p.p.

MENU 4-GANGEN
(voor-soep-hoofd-nagerecht)
€ 48,75 p.p.
Voorgerechten

• Carpaccio van het Waards rund
geserveerd met truffelmayonaise,
pijnboompitten en Parmezaanse
kaaskrullen
• Hollandse garnalencocktail met
Granny Smith appeltjes, bleekselderij en
huisgemaakte whisky-cocktailsaus
• Salade met mesclun sla, gerookte kipfilet,
kartoffelsalade, rozijnen en cherrytomaten
• Couscous met rozijnen, walnoten
en kaneel

Soepen

• Romige wortelsoep met een knipoog
naar het Oosten gevuld met taugé,
paksoi en gamba
• Ossenstaartsoep met een vleugje Madeira
• Licht gebonden tomatensoep met crème
fraîche en basilicum
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Hoofdgerechten

• Tournedos Opera met kippenlevertjes, ui,
champignon, tomaat, asperges en
Madeirasaus
• Varkenshaas gevuld met gerookte zalm
en een bieslookroomsaus
• Getrancheerde hertenbiefstuk met een
coulis van rood fruit
• Schnitzel met een keuze uit
stroganoffsaus of champignonroomsaus
• Zeebaars met truffelrisotto en
Beurre blanc saus
•  Gepocheerde zalm met saffraansaus
• Bladerdeeg gevuld met honing en
geitenkaas, pompoen, Ahornsiroop en
een crumble van venkelzaad

À LA CARTE
GERECHTEN
2e kerstdag
Vanaf 12.00 uur
Voorgerechten

• Grand Dessert; proeverij van diverse
zoete lekkernijen

• Carpaccio van het Waards rund geserveerd
met truffelmayonaise, pijnboompitten en
Parmezaanse kaaskrullen € 15,25
• Hollandse garnalencocktail met
Granny Smith appeltjes,
bleekselderij en huisgemaakte
whisky-cocktailsaus € 15,25
• Salade met mesclun sla, gerookte kipfilet,
kartoffelsalade, rozijnen
en cherrytomaten € 15,25
• Couscous met rozijnen, walnoten
en kaneel € 15,25

Vanaf

Soepen

Nagerecht

€40,50

p.p.

KINDERMENU
Voor onze kleine gasten serveren
we op 1e & 2e kerstdag een speciaal
3-gangen kindermenu! € 21,50 p.k.

• Romige wortelsoep met een knipoog
naar het Oosten gevuld met taugé,
paksoi en gamba € 7,50
• Ossenstaartsoep met een vleugje
Madeira € 7,50
• Licht gebonden tomatensoep
met crème fraîche en basilicum € 7,50

Hoofdgerechten vlees

• Tournedos Opera met kippenlevertjes, ui,
champignon, tomaat, asperges
en Madeirasaus € 28,50
• Varkenshaas gevuld met gerookte zalm
en een bieslookroomsaus € 23,50
• Getrancheerde hertenbiefstuk met een
coulis van rood fruit € 26,25
• Schnitzel met een keuze uit stroganoffsaus
of champignonroomsaus € 22,50
• Chateaubriand Paysanne
(voor 2 personen) € 49,75

Hoofdgerechten vis

• Zeebaars met truffelrisotto
en Beurre blanc saus € 25,25
• Gepocheerde zalm
met saffraansaus € 25,25
• Sole Meunière; in roomboter gebakken
Noordzeetong € 36,50
• Sole Picasso; Noordzeetong met warme
vruchten, banaan en gember € 39,50

Hoofdgerechten vegetarisch
• Bladerdeeg gevuld met honing en
geitenkaas, pompoen, Ahornsiroop en
een crumble van venkelzaad € 23,25

Nagerechten

• Grand Dessert; proeverij van diverse
zoete lekkernijen € 9,75
• De originele Van der Valk sorbet met
3 soorten roomijs, vers fruit
en slagroom € 7,75
• Dame Blanche met vanille
roomijs, warme chocoladesaus en
slagroom € 7,75

KERST

2019
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KERSTAVOND
ARRANGEMENT

KERSTKEUZE
ARRANGEMENT

WINTER EFTELING
ARRANGEMENT

ACTIVITEITEN
IN DE OMGEVING

Boekbaar: 24 december 2019

Boekbaar: 25 & 26 december 2019

Boekbaar: vanaf 11 november 2019

Overdag kunt u de mooiste plekjes
van ‘s-Hertogenbosch ontdekken.
In de avond geniet u van een heerlijk
diner in het restaurant.

Geniet van de sfeervolle kerstdagen
tijdens een verblijf in Van der Valk
Hotel ‘s-Hertogenbosch - Vught.

Duizenden twinkelende lichtjes, winterse lekkernijen, vreugdevuren en
besneeuwde dennenbomen. Over
de ijsbaan zwieren, gierend van een
sneeuwhelling of wegsmelten bij je
favoriete sprookje. Beleef samen de
magie van de Winter Efteling.

Kerststallenroute
Jaarlijks pronken er in de binnenstad van
Den Bosch, bij zowel winkels als
particulieren, kerststallen in de
vensterbanken als onderdeel van een
heuse kerststallenroute. Ze variëren van
klassiek tot een moderne twist op de
bekende kerststal.

Dit arrangement is inclusief:
		 1 x Welkomstdrankje
		
2 x Overnachting in een
		 Comfortkamer
2 x Champagne ontbijtbuffet
Kerstavondbuffet
		
(aanvang 18.00 uur)
		
4-gangen Kerstkeuzemenu
(1e kerstdag, aanvangstijd naar keuze,
vooraf reserveren)
Prijs van het arrangement
€ 194,50 per volwassene
Kinderen van 4 tot 12 jaar:
gereduceerd tarief
Kinderen tot 4 jaar gratis
Eenpersoonstoeslag
€32,50 per persoon, per nacht.

€194,50

p.p.

Dit arrangement is inclusief:
		 1 x Welkomstdrankje
		
1 x Overnachting in een
		 Comfortkamer
1 x Champagne ontbijtbuffet
		
1 x 4-gangen Kerstkeuzemenu
(1e of 2e kerstdag, aanvangstijd
naar keuze, vooraf reserveren)
Prijs van het arrangement
1e kerstdag - € 112,50 per volwassene
2e kerstdag - € 102,50 per volwassene
Kinderen van 4 tot 12 jaar:
gereduceerd tarief
Kinderen tot 4 jaar gratis

Dit arrangement is inclusief:
1 x Overnachting in een
		 Comfortkamer
1 x Live Cooking ontbijtbuffet
		
1 x Entree Winter Efteling
Prijs van het arrangement
vanaf € 72,50 per volwassene
Kinderen van 4 tot 12 jaar:
gereduceerd tarief
Kinderen tot 4 jaar gratis

Eenpersoonstoeslag
€32,50 per persoon, per nacht.

Eenpersoonstoeslag
€32,50 per persoon, per nacht.

€102,50

Toeslag van € 5,00 per volwassene
en € 2,50 per kind op 24, 25, 26
en 31 december

p.p.

VANAF
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€72,50

Kerststal Sint Jans Kathedraal
Wandel door de kerk en beleef het
kerstverhaal in de prachtige opbouw om
u heen en natuurlijk in de stal waarin het
bijzondere scenario van de geboorte van
Jezus wordt uitgebeeld.

KERST

2019

p.p.
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LIVE COOKING
NIEUWJAARSONTBIJT

LIVE COOKING
NIEUWJAARSBRUNCH

1 januari 2020
Aanvang: 08.00 – 11.30 uur

1 januari 2020
Aanvang: 13.00 – 15.30 uur

Start het nieuwe jaar met een
feestelijk ontbijt. Wij ontvangen u met
een glas champagne waarna u van
het uitgebreide ontbijtbuffet gebruik
kunt maken.

Ons keukenteam bereidt á la minute
de heerlijkste gerechten voor u.
Uiteraard ontvangen wij u met een
glas champagne bij binnenkomst.

Prijs volwassenen: € 16,50
Kinderen van 4 tot 12 jaar: € 8,25
Kinderen onder de 4 jaar gratis
Inclusief: koffie, thee, melk, vruchtensappen
en Champagne bij ontvangst.

€16,50

p.p.

KINDEREN € 8,25 p.k.
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Prijs volwassenen: € 32,50 per persoon
Kinderen van 4 tot 12 jaar: € 16,25 per kind
Kinderen onder de 4 jaar gratis
Inclusief: koffie, thee, melk, vruchtensappen
en Champagne bij ontvangst.

€32,50

FEESTELIJKE BORREL
OF DINER MET
RELATIES OF
COLLEGA’S
Bent u op zoek naar een prachtige
locatie om 2019 feestelijk af te sluiten,
of om 2020 in stijl te beginnen? Wij
helpen u graag om deze borrel
of diner tot een succes te maken.
Samen met u kiezen we een
geschikte ruimte en bespreken uw
wensen voor de invulling. Het hotel
is vanaf eind november prachtig
versierd in kerstsfeer.
Informeer voor de mogelijkheden bij
een van onze eventplanners.

p.p.

KINDEREN € 16,25 p.k.
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WIJ WENSEN
IEDEREEN
VERRASSENDE
FEESTDAGEN
Wilt u meer informatie of reserveren?
Ons receptie team staat u graag te woord.
Van der Valk Hotel ‘s-Hertogenbosch - Vught
Bosscheweg 2 | 5261 AA Vught
Telefoon +31 (0)73 658 7777
info@vught.valk.com | www.hotelvught.nl

