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Laat u verrassen! Bekijk de voorzijde met layar...

Verrassend feestelijk bij Van der Valk
Hotel ’s-Hertogenbosch-Vught

D

e hotels worden weer prachtig
versierd met de meest mooie
kerstbomen en sfeervolle decoratie.
Heeft u al iets leuks gepland met de
feestdagen? Wij nodigen u uit om samen
met uw gezin, familie, vrienden of
gezellig met z’n tweetjes de komende
feestdagen bij ons te vieren. Kom tijdens
de kerstvakantie heerlijk tot rust.
Of wat dacht u van een heerlijk kerstdiner
met familie? Vertrouw uw culinaire zorgen
aan ons toe en geniet van de sfeer, de
entourage en de heerlijke gerechten.
In de omgeving zijn er volop activiteiten
zoals een gezellige kerstmarkt,
winterwonderland of gewoon lekker kerstshoppen in ‘s-Hertogenbosch. Natuurlijk is
er voor de allerkleinste ook veel leuks te
doen. Tijdens de kerstvakantie waant de
Efteling zich ook in de Winterse sferen.
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
2017!
Tot ziens en gastvrije groet,
Familie van der Valk en medewerkers
Van der Valk Hotel s’-HertogenboschVught

Onze kerstfilm is ook te zien op www.kerstbijvandervalk.nl
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TIMETABLE
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1E KERSTDAG
Ontbijt
Brunch
Live cooking diner
Keuzemenu

vanaf 07.30 - 10.30 uur
vanaf 11.00 - 14.00 uur
vanaf 17.30 - 20.00 uur
vanaf 12.00 - 21.00 uur

2E KERSTDAG
Ontbijt
Brunch
Live cooking diner
Keuzemenu
À la Carte

vanaf 07.30 - 10.30 uur
vanaf 11.00 - 14.00 uur
vanaf 17.30 - 20.00 uur
vanaf 12.00 - 21.00 uur
vanaf 12.00 - 21.00 uur

NIEUWJAAR
Ontbijt (1 jan).
Brunch (1 jan).

vanaf 08.00 - 11.30 uur
vanaf 13.00 - 15.30 uur
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HOTELARRANGEMENTEN
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Kerstavond Arrangement
Trek er heerlijk op uit en vier kerst bij Van der Valk Hotel ‘s-Hertogenbosch-Vught.
Dit arrangement is inclusief:
- 1 x welkomstdrankje
- 2 x overnachting
- 2 x champagne ontbijtbuffet
- 1 x kerstavond live cooking buffet (aanvang 18.00 uur)
- 1 x 4-gangen kerstkeuzemenu (1ste kerstdag)
Prijs van het arrangement:
Kinderen van 3 t/m 12 jaar
Kinderen tot 3 jaar gratis.
Voorwaarden: Alleen boekbaar op 24 december 2016. Eenpersoonstoeslag € 32,50

€ 172,50 p.p.
€ 86,25 p.k.

Kerstkeuze Arrangement
Ontdek het Bosch winterparadijs met kerst. Dit arrangement biedt u tijdens Kerst de gelegenheid om tegen
een speciale prijs de mooiste plekjes van ‘s-Hertogenbosch te ontdekken. Laat u na alle activiteiten heerlijk
verwennen in het hotel. Dit arrangement is inclusief:
- 1 x welkomstdrankje
- 1 x overnachting
- 1 x champagne ontbijtbuffet
- 1 x 4 gangen kerstkeuzemenu (aanvangstijd naar keuze)
Prijs van het arrangement:
Kinderen van 3 t/m 12 jaar
Kinderen tot 3 jaar gratis.
Voorwaarden: Eenpersoonstoeslag € 32,50. Enkel aankomst op 25 & 26 december 2016 mogelijk.

€ 98,50 p.p.
€ 47,75 p.k.

Winterefteling Arrangement
Stap in de Winterse sferen van de wereld vol verwondering die de Efteling heet. En beleef tijdens de
feestdagen een dag met familie of vrienden om nooit meer te vergeten. Dit arrangement is inclusief:
- 1 x overnachting in een Comfort kamer
- 1 x champagne ontbijtbuffet
- 1 x entree winterefteling
Prijs van het arrangement:
Kinderen van 3 t/m 12 jaar:
Kinderen tot 3 jaar gratis.
Voorwaarden: Eenpersoonstoeslag € 32,50. Toeslag op 24, 25, 26 en 31 december 2016
van €5,00 per volwassene en €2,50 per kind.

€ 68,50 p.p.
€ 45,00 p.k.

Wij zien ernaar uit u in ons hotel te mogen verwelkomen!
Reserveren kan telefonisch of via de website.
Bekijk ook onze overige arrangementen op www.hotelvught.nl

** Alle arrangementen zijn gebaseerd op een verblijf van 2 volwassenen per kamer. Kinderkorting is van toepassing indien de kinderen bij
de ouders op de kamer slapen. Eenpersoonstoeslag bedraagt €32,50 per nacht.
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FEESTDAGEN
ACTIVITEITENKALENDER
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Wist u dat . . .
St. Jan kathedraal
De St. Jan in ‘s-Hertogenbosch is een van de mooiste monumenten van ons land.
De kathedraal heeft een prominente plaats in de harten van de lokale mensen en is meer dan de moeite
waard om te bezichtigen in de periode rond de kerst. Tevens is dan ook de befaamde kerststal te
bewonderen.

Bosch winterparadijs
Het Bosch winterparadijs vindt plaats op de parade in ‘s-Hertogenbosch. De parade wordt voorzien van een
winterse kerstsfeer met een mooie kerstboom, de Bossche adventkalender, kerstmarkt, verwarmde banken,
optredens, houtvuren, glühwein en chocolademelk en natuurlijk opnieuw een ijsbaan. Trek je wanten aan en
zet je warme muts op en kom genieten van het Bossche winterparadijs.

Winkelen in ‘s-Hertogenbosch
Zoekt u de laatste kerstcadeaus? Dan bent u in het centrum van ’s-Hertogenbosch aan het juiste adres. In het
centrum treft u een variëteit van leuke en speciale straten, pleinen en warenhuizen.

Culturele tips
Voor culturele er-op-uit tips heeft ‘s-Hertogenbosch een royale keuze. De moeite waard om te bezoeken zijn
de volgende culturele hoogstandjes:
- Jheronimus artcenter
- Het Noord Brabantsmuseum
- Oeteldonks Gemintemuzejum
- Het Stedelijk Museum
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Kerstontbijt 1E & 2E KERSTDAG
Aanvang 07.30 - 10.30 uur
Prijs volwassenen
Kinderen van 3 t/m 12 jaar
Kinderen tot 3 jaar
Inclusief Champagne bij ontvangst.

15,50 p.p.
7,75 p.k.
gratis

Kerstbrunch 1E & 2E KERSTDAG
Aanvang 11.00 - 14.00 uur
Op 1e kerstdag en 2e kerstdag verzorgen wij een kerstbrunch in het stijlvol gedecoreerde restaurant. Met muzikale omlijsting van sfeervolle kerstmuziek en aanwezigheid van de Kerstman, garanderen wij een geslaagde
brunch. Prijs is inclusief koffie, thee, melk en vruchtensappen.
Prijs volwassenen
35,75 p.p.
Kinderen van 3 t/m 12 jaar
18,50 p.k.
Kinderen tot 3 jaar
gratis

Live Cooking Kerstdinerbuffet 1E & 2E KERSTDAG
Aanvang 17.30 - 20.00 uur.
Wij serveren u een uitgebreid dinerbuffet op 1e en 2e kerstdag met een rijke keuze aan gerechten en live
muziek voor jong en oud. Prijs is exclusief dranken.
Prijs volwassenen
Kinderen van 3 t/m 12 jaar
Kinderen tot 3 jaar

38,50 p.p.
19,50 p.k.
gratis

Nieuwjaarsontbijt 1 JANUARI 2017
Aanvang 08.00 - 11.30 uur
Prijs volwassenen
Kinderen van 3 t/m 12 jaar
Kinderen tot 3 jaar
Inclusief koffie, thee, melk, vruchtensappen en champagne.

15,50 p.p.
7,75 p.k.
gratis

Live Cooking nieuwjaarsbrunch 1 JANUARI 2017
Aanvang 13.00 - 15.30 uur
Het nieuwe jaar feestelijk beginnen met een live cooking nieuwjaarsbrunch. Ons keukenteam, onder leiding
van onze chef kok bereidt a la minute de heerlijkste gerechten voor u.
Prijs voor volwassenen
Kinderen van 3 t/m 12 jaar
Kinderen tot 3 jaar
Inclusief koffie, thee, melk en vruchtensappen en Champagne bij ontvangst.

26,75 p.p.
13,50 p.k.
gratis
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3- & 4-Gangen keuzemenu 1E & 2E KERSTDAG

Op 1ste en 2e kerstdag kunt u bij ons komen genieten van een overheerlijk 3-of 4 gangen kerstdiner.
Onze chef kok heeft speciaal voor u een culinair menu samengesteld.
3- gangen keuzemenu
vanaf € 37,50 p.p.
4- gangen keuzemenu
€ 46,50 p.p.
Kinderen tot 3 jaar
gratis

Kerstdiner à la carte 2E KERSTDAG

De gasten hebben op tweede kerstdag naast het kerst keuze menu tevens de mogelijkheid om a la carte te dineren
en een gerecht naar keuze te kiezen uit onze (kerst) menukaart.

3 OF 4-GANGEN KERSTKEUZEMENU
Voorgerechten
- Carpaccio van het Waards rund met Pecorino kaas
- Cocktail van Hollandse garnalen
- Visproeverij van gerookte zalm, gerookte paling, gerookte forel,
Hollandse garnalen en cocktailsaus
- Boeren Bulgur salade

Soepen
- Tomatensoep
- Heldere ossenstaartsoep
- Kreeftensoep met cognac, room en rivierkreeftstaartjes

Hoofdgerechten vis
- Kabeljauw met zoete aardappelpuree en peterselie-limoensaus
- Gebakken Noorse zalm met bosui en tomatenboter
- Black Tiger gamba’s met noedels, Oosterse saus en cassave chips

Hoofdgerechten vlees
- Tournedos Rossini, met eendenlevermousse en Madeira jus
- Varkenshaas met stroganoff of champignon roomsaus
- Hertenbiefstuk met cerise
- Tamme eendenborst met saus van sinaasappel en rozemarijn

Voorgerechten

- Carpaccio van het Waards rund met Pecorino kaas
- Cocktail van Hollandse garnalen
- Visproeverij van gerookte zalm, gerookte paling,
gerookte forel, Hollandse garnalen en cocktailsaus
- Boeren Bulgur salade

Soepen

- Tomatensoep
- Heldere ossenstaartsoep
- Kreeftensoep met cognac, room en rivierkreeftstaartjes

- Kabeljauw met zoete aardappelpuree en
peterselie-limoensaus
- Gebakken Noorse zalm met bosui en tomatenboter
- Black Tiger gamba’s met noedels, Oosterse saus en
cassave chips
- Sole Meuniere (in roomboter gebakken Noordzeetong)
- Sole Picasso (Noordzeetong met warme vruchten,
banaan en gember)

- Tournedos Rossini, met eendenlevermousse en
Madeira jus
- Varkenshaas met stroganoff of champignon roomsaus
- Hertenbiefstuk met cerise
- Tamme eendenborst met saus van sinaasappel en
rozemarijn.
- Varkensschnitzel met stroganoff of champignon roomsaus
- Chateaubriand Paysanne of Stragonaffsaus (2 personen)

Hoofdgerecht vegetarisch

Nagerechten

- Surprise Noël; verrassingsdessert van de Kerstman
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€ 13,75
€ 13,75

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00

€ 25.50
€ 24,50
€ 24.50
€ 33,50
€ 36,50

Hoofdgerechten vlees

Hoofdgerecht vegetarisch

Nagerecht

€ 13,75
€ 13,75

Hoofdgerechten vis

- Varkensschnitzel met stroganoff of champignon roomsaus

- Groentenquiche met een tomatencoullis

8

À LA CARTE

- Groentenquiche met een tomatencoullis

- Dame blanche:
Vanille roomijs met warme chocolade saus
- Van der Valk sorbet
Diverse soorten ijs, vruchten en slagroom
- Grand dessert
Proeverij van diverse zoete lekkernijen

€ 26,50
€ 22,00
€ 24,50
€ 23,50
€ 19,00
€ 46,50

€ 21,50

€ 7,50
€ 7,50
€ 9,75
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Kinderkerstmenu
Ook aan de kleintjes wordt gedacht! Voor hen hebben wij een feestelijk kindermenu.
Voorgerechten: Tomatensoep
Hoofdgerechten: Biefstukje, Schnitzel, Kipnuggets of zalmfilet.
Geserveerd met groenten, frites, appelmoes en mayonaise
Nagerecht: Kinderverrassing

€ 18,50 p.p.

Afhaalgerechten
Ook dit jaar verzorgen wij tijdens de feestdagen weer diverse salades voor u, inclusief stokbrood en boter.
Deze kunnen tijdens de feestdagen tussen 10.00uur en 14.00uur worden afgehaald aan onze receptie. Op
oudejaarsdag kunt u de salades tussen 12.00uur en 18.00uur ophalen.
• Hors d’oeuvre vis
€ 12,50 p.p.
• Hors d’oeuvre vlees
€ 9,50 p.p.
Salades worden geserveerd inclusief stokbrood en boter. Extra stokbrood € 2,50 per stokbrood.

Kerst- & Nieuwjaarsborrels
Bent u op zoek naar een prachtige accommodatie om 2016 feestelijk af te sluiten, of om 2017 in sfeer te beginnen?
Om u hierbij te helpen hebben wij voor u enkele hartverwarmende suggesties geselecteerd.
Samen met u kiezen we de geschikte locatie voor uw gasten binnen Hotel ’s-Hertogenbosch-Vught.
Het restaurant, de hotelbar of een eigen ruimte. De feestaccommodaties zijn allemaal prachtig versiert in kerstsfeer.

BORRELARRANGEMENT 1: ‘Feestelijk Borrelen’

Ontvangst met prosecco, twee luxe en koude amuses en een assortiment warme hapjes in combinatie met
een 2-uurs drankenassortiment bestaande uit:
• Bier
• Rode, witte en mousserende huiswijn
• Frisdranken
Prijs
20,50 p.p. (op basis van 2 uur)

BORRELARRANGEMENT 2: ‘Celebration’

U wordt ontvangen met een heerlijk glas champagne. Vervolgens serveren wij een uitgebreid feestelijk koud
en warm buffet in combinatie met een 3-uurs drankenassortiment bestaande uit:
• Bier
• Rode, witte en mousserende huiswijn
• Frisdranken
Prijs
49,50 p.p. (op basis van 2 uur)

Uw Feest op maat
De mogelijkheden voor uw feestavond zijn onbeperkt. Wij denken graag met u mee als het
gaat om entertainment, decoratie van de zaal, audiovisuele mogelijkheden en nog veel meer.

The Perfect Gift
Bent u op zoek naar het ideale cadeau om uw medewerkers of relaties te verrassen met de feestdagen?
Bekijk op www.kerstbijvandervalk.nl onze speciale cadeaubonnen. Al vanaf € 10,00.
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verrassend
vanzelfsprekend

INFORMATIE & RESERVEREN

Wilt u meer informatie of reserveren? Ons receptie team staat u graag te woord.

www.hotelvught.nl
www.kerstbijvandervalk.nl
www.facebook.com/hotelvught
|

|

|
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Inhoud onder voorbehoud
van druk- en zetfouten.

Van der Valk Hotel ‘s-Her togenbosch - Vught
Bosscheweg 2, 5261 AA Vught
Telefoon. +31(0) 73 658 77 77 | info@vught.valk.com
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