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GEACHTE
GAST

GRAAG NODIGEN WIJ U UIT VOOR HET MOOISTE FEEST VAN
HET JAAR! TIJDENS KERSTMIS 2020 GENIET U BIJ VAN DER
VALK HOTEL EINDHOVEN MET UW FAMILIE, VRIENDEN OF
LEKKER MET Z’N TWEEËN VAN EEN WARME AMBIANCE,
TRADITIE EN CULINAIRE VERRASSINGEN!
Het zijn bijzondere tijden en de Kerstdagen zullen er
misschien wat anders uit gaan zien dan normaal, maar
bij ons kunt u er zeker van zijn dat wij er alles aan doen
om u een onvergetelijk Kerst te bezorgen, zoals u van
ons gewend bent. Wij gaan u verrassen met traditie,
gezelligheid en een heerlijk Kerstgevoel.
Uiteraard zullen wij in het licht van de huidige corona
maatregelen deze Kerst een aantal aanpassingen
moeten doen. U kunt nog steeds met uw eigen
huishouden van een onvergetelijke Kerst genieten.

“LICHTJES HIER,
DWARRELENDE
VLOKJES DAAR.
KERSTMUTS OP
EN FEESTEN
MAAR!”

Met grote groepen wel / niet uit verschillende huis
houdens zullen wij de 1.5 mtr. maatregelen en de
maximum grote van een gezelschap in acht nemen.
Onze medewerkers kunnen u precies informeren over
onze mogelijkheden.
In deze Kerstbrochure leest u alles over onze feestelijke
Kerstarrangementen, voor het ultieme Kerstgevoel.
Geniet tijdens uw arrangement van een uitgebreid
Kerstontbijt, een dinerbuffet volledig in Kerstsferen of
van een overheerlijk à la carte Kerstdiner. Een smakelijke
Kerst is bij Hotel Eindhoven gegarandeerd.
OM TELEURSTELLING TE VOORKOMEN
ADVISEREN WIJ U TIJDIG TE RESERVEREN.
Ook hebben wij natuurlijk aan onze kleine gasten
gedacht. Speciaal voor hen is er onder meer een
kinderhoek en regelmatig komt Timo Toekan langs.
Bij Van der Valk heeft de gezondheid, veiligheid en
welzijn van onze gasten en medewerkers de hoogste
prioriteit. Wij hebben ons hotel en de zalen zo
ingericht dat wij volledig voldoen aan de richtlijnen
van het RIVM. Hierdoor kunnen wij u op een veilige
manier van dienst zijn.
Wij kijken er naar uit om u te mogen ontvangen en
wensen u alvast fijne feestdagen en een gezond,
gelukkig en sprankelend 2021!

TOT ZIENS EN GASTVRIJE GROET,
Familie Van der Valk Eindhoven & medewerkers

KERST
2020

KERST
ARRANGEMENTEN

WILT U ER EENS LEKKER TUSSENUIT
TIJDENS DE KERSTDAGEN?
Maak de Kerstdagen compleet met overnachtingen inclusief een uitgebreid
Kerstontbijt of een feestelijke Kerstbrunch. In de avond is er een keuze uit een
à la carte Kerstdiner of een uitgebreid dinerbuffet volledig in Kerstsferen!

€ 112,00

Prijs per persoon, vanaf

		
2-DAAGS KERSTARRANGEMENT GOUD
Aankomst op 24, 25 of 26 december 2020
• 2x Overnachting op een comfortabele kamer
• 2x Uitgebreid Live Cooking ontbijtbuffet*
• 1x Feestelijk Live Cooking dinerbuffet**
• 1x 3-gangen keuzemenu in Brasserie Martinus
exclusief consumpties***
• Gratis gebruik van zwembad en sportcentrum
• Gratis toegang tot hotelcasino
• Gratis parkeren
• Gratis WiFi		

€ 112,00
Prijs per persoon, vanaf

1-DAAGS KERSTARRANGEMENT ZILVER
Aankomst op 24, 25, 26 of 27 december 2020
• 1x Overnachting op een comfortabele kamer
• 1x Uitgebreid Live Cooking ontbijtbuffet*
• 1x Feestelijk Live Cooking dinerbuffet incl. consumpties**
• Gratis gebruik van zwembad en sportcentrum
• Gratis toegang tot hotelcasino
• Gratis parkeren
• Gratis WiFi		
Prijs per persoon, vanaf

PER PERSOON*
* op basis van 2 pers.

ONZE KERSTARRANGEMENTEN:
1-DAAGS KERSTARRANGEMENT BRONS
Aankomst op 24, 25, 26 of 27 december 2020
• 1x Overnachting op een comfortabele kamer
• 1x Uitgebreid Live Cooking ontbijtbuffet*
• 1x 3-gangen keuzemenu in Brasserie Martinus
exclusief consumpties***
• Gratis gebruik van zwembad en sportcentrum
• Gratis toegang tot hotelcasino
• Gratis parkeren
• Gratis WiFi		

VANAF

€ 124,50

€ 236,50

* inclusief koffie, thee en diverse sappen.
** inclusief koffie, thee, sappen, frisdranken, huiswijn en tapbier.
*** voor €7,00 toeslag per persoon kunt u van een 3-gangen een
4-gangen menu maken.
Deze arrangementen zijn te reserveren op basis van
beschikbaarheid. Prijzen zijn exclusief €3,50 toeristenbelasting
per persoon per nacht en op basis van een tweepersoonskamer.
Combinaties van arrangementen zijn niet mogelijk.

UPGRADE
UW ONTBIJT NAAR
EEN HEERLIJKE LIVE
COOKING BRUNCH

€ 28,00
PER PERSOON

Kinderen van 4 t/m 11 jaar
betalen € 14,00 per
persoon

KERST
2020

GENIET VAN
ONS FEESTELIJKE
KERSTDINER

DE GEZELLIGE AMBIANCE, DE HEERLIJKSTE GERECHTEN, DE
GASTVRIJHEID DIE U VAN ONS GEWEND BENT; WIJ DOEN ER
ALLES AAN OM U EEN ONVERGETELIJKE KERST TE BEZORGEN.
U kunt met een gerust hart de feestdagen in en eindeloos genieten van alle gezelligheid. In een
schitterend aangeklede ambiance verzorgen wij een koud & warm dinerbuffet voorafgegaan door
een overheerlijk voorgerecht, afgesloten met een spetterend dessertbuffet!

HET KERSTBUFFET BESTAAT UIT:
SOEPENBUFFET
Grootmoeders tomatensoep met balletjes en champignon
roomsoep, geserveerd met croutons, uitgebakken spekjes,
geraspte kaas en gehakte groene kruiden.
SALADEBUFFET
Stel uw eigen salade samen, geserveerd met diverse dressings,
croutons, uitgebakken spekjes, zilveruitjes en kappertjes.
KOUD VLEESBUFFET
Diverse soorten gesneden vleeswaren, droge worst, ham-prei
salade, huzarensalade, Italiaanse salade, aardappelsalade en
ham met meloen. Geserveerd met diverse oliën, olijven en
artisjokken.

WARME BIJGERECHTEN
Diverse warme bijgerechten als frietjes, aardappelgratin,
gebakken aardappelen, gebakken champignons met uien,
worteltjes en doperwten, bloemkool, sperzieboontjes met
krokante spekjes, witte rijst en pasta arrabiata.
KOUDE BIJGERECHTEN
Diverse soorten vloerbrood, stokbrood en minibroodjes,
geserveerd met roomkaas, kruiden- en roomboter, olijfolie
en diverse tapenades.
VOOR DE KINDEREN
Voor de kinderen serveren wij een mix van minisnacks
en frietjes.

KOUD VISBUFFET
Diverse soorten vis; gerookte zalm, gerookte makreel,
gepocheerde zalmzijdes, Hollandse haring, Catalaanse
mosselen, krabsalade, tonijnsalade en garnalensalade.
Geserveerd met citroen, dille, cocktailsaus en ravigottesaus.

DESSERTBUFFET
Een scala aan specialiteiten met onder andere huisgemaakte
ijssoorten, diverse soorten mousse, muffins, cakes, brownies,
bavaroises en een chocoladefontein met soesjes, koekjes,
lange vingers, vers fruit en diverse toppings.

WARME GERECHTEN
Diverse warme vlees- en vissoorten van onze Live Cooking
met biefstukjes, varkenshaasmedaillons, lamskoteletjes,
kalkoenfiletlapjes, zalmfilet, gamba’s, tilapiafilet, mosselen
in kruidenboter. Daarnaast serveren wij runderstoofvlees,
gehaktballen in jus, gestoofde fazantenbouten en
zuurkoolstamppot. Vanuit onze grill serveren wij
ambachtelijk speenvarken en kippenbouten.

KAASBUFFET
Diverse kaassoorten waaronder: jonge, oude en geitenkaas,
danish blue en roombrie geserveerd met appelstroop,
roggebrood, gebrande noten en vijgen.

WARME SAUZEN
Diverse warme sauzen; Hollandaise-, tomaat/cognac-,
stroganoff- en pepersaus.

KERST VIER
JE SAMEN!

AANVANGSTIJDEN
FAMILIEBUFFET
KERST
AVOND
17.00 - 19.30 uur
17:30 - 20:00 uur
18:00 - 20:30 uur
18:30 - 21:00 uur
19:00 - 21:30 uur
19:30 - 22:00 uur

SOIRÉE
1e, 2e & 3e
KERSTDAG
17:00 - 19:30 uur
17:30 - 20:00 uur
18:00 - 20:30 uur
18:30 - 21:00 uur
19:00 - 21:30 uur
19:30 - 22:00 uur

• Het dinerbuffet kent een maximale duur van 2,5 uur
• De locatie van het dinerbuffet op Kerstavond, 1e, 2e en 3e
Kerstdag is op de 1e verdieping

KINDERANIMATIE
VOOR ONZE KLEINE GASTEN ZORGEN WIJ
VOOR EEN KINDERHOEK EN REGELMATIG
KOMT TIMO TOEKAN LANGS.

KERST
2020

GENIET VAN
ONZE KEUZEMENU’S

TIJDENS DE FEESTDAGEN SERVEREN WIJ VERSCHILLENDE
3- EN 4-GANGEN KEUZEMENU’S IN BRASSERIE MARTINUS.
Er is, speciaal voor de feestdagen, een selectie gemaakt van onze heerlijke soepen, voor-, hoofd- en nagerechten. Geniet
van een 3-gangenmenu vanaf € 42,50 per persoon. Voor onze kleine gasten is er een ruime keuze uit het Wereldeters
concept waarbij we kinderen kennis laten maken met verschillende werelddelen, bijbehorende gerechten en leuke
weetjes! Een 3-gangen Wereldetersmenu is er al vanaf € 10,50.

3- OF 4-GANGEN KEUZEMENU’S
VOORGERECHTEN
Bietentartaar*
Rode biet | geitenkaas | gekonfijte Chioggia biet |
granaatappel | little gem | noten-frambozendressing
Of
Garnalencocktail
Grote garnalen | zoetzure cherrytomaten | ijsbergsla |
cocktailsaus
Of
Carpaccio van rund
Pesto | pijnboompitjes | rucola | Parmezaanse kaas
SOEPEN
Bospaddenstoelensoep*
Rilette van wild | bospaddenstoelen | kervel
Of
Zeeuwse kreeftensoep
Romige kreeftensoep | kreeft | tomaat | focaccia |
saffraanmayonaise
HOOFDGERECHTEN
Risotto*
Arborio rijst | truffeltapenade | girolles cantharelle | trompet
paddenstoel | bospaddenstoelen | rucola | Parmezaanse kaas
Of
Op de huid gebakken zalm
Mousseline van pompoen | venkel | wortel | pompoen |
warme tomatenvinaigrette
Of
Hoevekip
Mousseline van paddenstoelen | witlof | spruiten | kastanje
paddenstoelen | champignonroomsaus

* Deze gerechten zijn vegetarisch of vegetarisch te bestellen

NAGERECHTEN
Eindhovens Peerke
Huisgemaakt chocoladeroomijs |
perenstrudel | stoofpeertje | vanillesaus
Of
Warm chocoladetaartje
Huisgemaakt vanilleroomijs | warm chocholadetaartje |
warme chocoladesaus | hazelnootkruim | slagroom
Of
Dessert Noël
VOOR DE KINDEREN
Wereldeters Kindermenu
3-Gangen Wereldeters menu per kind

vanaf € 10,50

KINDEREN ONDER DE 4 JAAR ETEN GRATIS BIJ
VAN DER VALK HOTEL EINDHOVEN.
VOOR ONZE KLEINE GASTEN ZORGEN WIJ
VOOR EEN KINDERHOEK EN REGELMATIG
KOMT TIMO TOEKAN LANGS.

U WILT
UPGRADEN NAAR
EEN 4-GANGEN
KEUZEMENU?
GEEN PROBLEEM!
EXTRA KOSTEN PER PERSOON

€ 7,50

VAN DER VALK
WENST U
FIJNE FEESTDAGEN!
Wilt u graag meer informatie of direct reserveren?
Neem dan gerust contact met ons op!
T +31 (0)40 211 60 33 • reservations@eindhoven.valk.com
www.hoteleindhoven.nl

VEILIG & VERTROUWD
Zowel de gezondheid als de veiligheid van onze gasten en medewerkers hebben voor ons prioriteit. We beschermen deze met nóg scherpere
hygiëne protocollen, desinfectie zones en duidelijke informatie. Zo kunt u veilig bij ons overnachten, eten & drinken. Bij het bereiden van eten
en drinken houden wij ons altijd aan de door het RIVM verstrekte hygiënerichtlijnen.* Veilig bereid, geserveerd met een warme glimlach die u
van ons gewend bent. Van der Valk blijft uw vertrouwde en veilige omgeving.
*Wij houden voortdurend rekening met de door de locale overheid voorgeschreven richtlijnen. Hierdoor kunnen arrangementen in
werkelijkheid afwijken. Faciliteiten kunnen bijvoorbeeld gedeeltelijk geopend zijn. Kijk voor meer informatie over deze maatregelen op
www.hoteleindhoven.nl/veilig-en-vertrouwd of neem contact met ons op.

