KERSTFEEST
IN HOTEL
EINDHOVEN
ONS COMPLETE
KERSTPROGRAMMA

KERST
2019

KERST
2019

GEACHTE
GAST,

GRAAG NODIGEN WIJ U UIT VOOR HET MOOISTE
FEEST VAN HET JAAR! TIJDENS DE KERST GENIET U BIJ
VAN DER VALK HOTEL EINDHOVEN MET UW FAMILIE,
VRIENDEN OF LEKKER MET Z’N TWEEËN VAN TRADITIE,
WINTERWARMTE EN CULINAIRE VERRASSINGEN.

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

Zoals u van ons gewend bent, heeft onze chefkok samen
met zijn brigade een heerlijk Kerstmenu samengesteld
voor elk moment van de dag. Van een uitgebreid
Kerstontbijt, brunch, diverse buﬀetten, High Tea/High
Wine tot aan een overheerlijk à la carte Kerstdiner.
Of kies voor het ultieme, onbezorgde Kerstgevoel en
boek één van onze arrangementen. In de omgeving zijn
voor jong en oud volop winterse activiteiten en prachtige
wandelroutes dwars door de Genneper Parken. Heerlijk
in combinatie met een overnachting.
OM TELEURSTELLING TE VOORKOMEN
ADVISEREN WIJ U TIJDIG TE RESERVEREN.
Speciaal voor onze kleine gasten zorgen wij voor
kinderanimatie, met onder andere een grote
knutsel- & filmzaal!
In dit Kerstmagazine leest u alles over ons
uitgebreide programma. Wij wensen u alvast
fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en
sprankelend 2020!

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

KERST
2019

GENIET VAN
ONZE SFEERVOLLE
KERSTBRUNCH

DE KERSTBRUNCH IS HET IDEALE MOMENT OM MET
FAMILIE OF VRIENDEN BIJ ELKAAR TE KOMEN EN TE
GENIETEN VAN AL HET LEKKERS.
In een sfeervolle ambiance geniet u samen van een scala aan koude en warme gerechten,
afgesloten met een spetterend dessertbuﬀet!

SOEPENBUFFET
Grootmoeders tomatensoep met balletjes en
champignonroomsoep, geserveerd met croutons, uitgebakken
spekjes, geraspte kaas en gehakte groene kruiden.

KOUDE BIJGERECHTEN
Diverse soorten vloerbrood, stokbrood en minibroodjes,
geserveerd met roomkaas, kruiden- en roomboter, olijfolie
en diverse tapenades.

SALADEBUFFET
Stel uw eigen salade samen, geserveerd met diverse dressings,
croutons, uitgebakken spekjes, zilveruitjes en kappertjes.

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.
WARME GERECHTEN
Diverse warme vlees- en vissoorten van onze Live Cooking
met biefstukjes, varkenshaasmedaillons, lamskoteletjes,
kalkoenfiletlapjes, zalmfilet, gamba’s, tilapiafilet en mosselen
in kruidenboter. Daarnaast serveren wij roerei, krokant
gebakken spek, saucijsjes en pasteitjes.
WARME SAUZEN
Diverse warme sauzen; Hollandaise-, tomaat/cognac-,
stroganoﬀ- en pepersaus.
WARME BIJGERECHTEN
Diverse warme bijgerechten als frietjes, aardappelgratin,
gebakken aardappelen, gebakken champignons met uien,
wortels en doperwten, bloemkool, sperzieboontjes met
krokante spekjes, witte rijst en pasta arrabiata.

11:00 - 13.30 UUR
11.30 - 14.00 UUR
12.00 - 14.30 UUR

• Het brunchbuﬀet kent een maximale duur van 2,5 uur
• De locatie van het brunchbuﬀet is de
040 Zaal op de 1e verdieping

Kinderen onder de 4 jaar
eten gratis bij Van der Valk
Hotel Eindhoven.
Voor onze kleine gasten zorgen wij voor
kinderanimatie, met onder andere een
grote knutsel- & filmzaal!

PRIJS

€ 42,50
PER PERSOON

DE BRUNCH BESTAAT UIT:

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.

AANVANGSTIJDEN BRUNCHBUFFET
1e & 2e KERSTDAG

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

Kinderen van 4 t/m 11 jaar
betalen € 21,25 per persoon.
Inclusief koﬀie, thee, melk,
vruchtensappen en
frisdranken.

KERST
2019

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
schitterende aangeklede ambiance verzorgen wij een koud & warm dinerbuffet voorafgegaan door
een overheerlijk voorgerecht, afgesloten met een spetterend dessertbuffet!

VANAF

€ 45,00
PER PERSOON
Kinderen vanaf
€ 22,50

AANVANGSTIJDEN
FAMILIEBUFFET
KERSTAVOND
17:00 - 21.30 UUR
1e KERSTDAG
15.00 - 17.30 UUR
15.30 - 18.00 UUR
16.00 - 18.30 UUR
18.30 - 21.00 UUR
19.00 - 21.30 UUR
19.30 - 22.00 UUR

2e KERSTDAG
16.00 - 18.30 UUR
16.30 - 19.00 UUR
17.00 - 19.30 UUR
17.30 - 20.00 UUR
18.00 - 20.30 UUR
18.30 - 21.00 UUR

HET KERSTBUFFET BESTAAT UIT:
SOEPENBUFFET
Grootmoeders tomatensoep met balletjes en champignonroomsoep, 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!

• Het dinerbuffet kent een maximale duur van 2,5 uur
• De locatie van het dinerbuffet op Kerstavond,
1e en 2e Kerstdag is de 040 Zaal op de 1e verdieping

PRIJZEN
Prijs volwassenen • Kerstavond
Prijs volwassenen • 1e & 2e Kerstdag
Prijs kind 4 t/m 11 jr. • Kerstavond
Prijs kind 4 t/m 11 jr. • 1e & 2e Kerstdag

€
€
€
€

45,00 p.p.
55,00 p.p.
22,50 p.p.
27,50 p.p.

Inclusief frisdranken, huiswijn, tapbier, koffie & thee
Kinderen onder de 4 jaar eten gratis bij Van der Valk Hotel Eindhoven

KINDERANIMATIE
VOOR ONZE KLEINE GASTEN ZORGEN
WIJ VOOR KINDERANIMATIE, MET
ONDER ANDERE EEN GROTE
KNUTSEL- & FILMZAAL!
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3- OF 4-GANGEN
KEUZEMENU’S

GENIET VAN
ONZE À LA CARTE
GERECHTEN

TIJDENS DE FEESTDAGEN SERVEREN WIJ
VERSCHILLENDE À LA CARTE GERECHTEN EN
3- EN 4-GANGEN DINERS IN BRASSERIE MARTINUS.

Bij
groepen vanaf
10 personen serveren
wij UITSLUITEND
het 3- of 4-gangen
keuzemenu!

Er is, speciaal voor de feestdagen, een selectie gemaakt van onze heerlijke soepen, voor-, hoofd- en nagerechten. Geniet van
een 3-gangenmenu vanaf € 39,50 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.

À LA CARTE:

* Deze gerechten zijn vegetarisch of vegetarisch te bestellen

VOORGERECHTEN
Huisgerookte zalm
€ 17,95
Zalm | zalmeitjes | komkommer | kaﬀir limoen | little gem |
koriander
Carpaccio van runderlende
€ 14,95
Dungesneden runderlende | pesto | pijnboompitjes | rucola |
Parmezaanse kaas
Quinoa*
Quinoa | zoetzure komkommer | tomaat | avocado |
kerriepopcorn | botersla | kruidendressing

€ 13,95

Garnalencocktail
€ 14,95
Grote garnalen | zoetzure cherrytomaten | ijsbergsla |
cocktailsaus
Mabre van eend
€ 16,95
Eendenlever | eendenborst | rilette van eend | krokant van
zoete spek | brioche | kruidensla | vijgensiroop
SOEPEN
Grootmoeders tomatensoep*
Tomatensoep | verse gehaktballetjes | peterselie

€

8,95

Wildbouillon
Dubbel getrokken wildbouillon | ravioli van wild |
paddenstoelen | kervel

€

9,95

Zeeuwse vissoep
Romige vissoep | vis van de dag | tomaat | focaccia |
saﬀraanmayonaise

€

9,95

HOOFDGERECHTEN
Fusilli van truﬀel*
€ 20,95
Fusilli pasta | truﬀeltapenade | rucola | Parmezaanse kaas

Tortelloni van artisjok*
€ 20,95
Artisjok tortelloni | crème van aubergine | artisjokharten |
olijfolie | rucola | Parmezaanse kaas
Zeebaars & gamba’s
€ 25,95
Op de huid gebakken zeebaars | reuze gamba’s | mousseline
van pompoen | venkel | wortel | pompoen | mornaysaus
Gebakken zalm
€ 23,95
Op de huid gebakken zalm | mousseline van pompoen |
venkel | wortel | pompoen | warme tomatenvinaigrette
Haasbiefstuk
Haasbiefstuk | aardappelmousseline | bloemkool |
pompoen | peperjus

€ 27,95

Tournedos Rossini
€ 29,95
Haasbiefstuk | eendenlever | krokante spek | aardappelmousseline | bloemkool | pompoen | marsalasaus
Hertenmedaillons
€ 25,95
Hertenmedaillons | mousseline van paddenstoelen | spek |
witlof | spruiten | kastanje paddenstoelen | kersensaus
Haas van wild varken
€ 23,95
Haas van wild varken | mousseline van paddenstoelen |
spek | witlof | spruiten | kastanje paddenstoelen |
ham-kaas roomsaus
NAGERECHTEN
Eindhovens Peerke | Huisgemaakt chocoladeroomijs | perenstrudel | stoofpeertje | vanillesaus
Moes de Pom | Huisgemaakt appelroomijs |
amarena kers | poeder van amarena kers | koekkruimels | compote van amarena kers | kaneelgel
Dessert Noël

Menu 3-gangen (soep-hoofd-nagerecht)
Menu 3-gangen (voor-hoofd-nagerecht)
Menu 4-gangen (voor-soep-hoofd-nagerecht)

€ 39,50
€ 42,50
€ 49,50

VOORGERECHTEN
Garnalencocktail | grote garnalen | zoetzure
cherrytomaten | ijsbergsla | cocktailsaus
Of
Carpaccio van runderlende | pesto | pijnboompitjes |
rucola | Parmezaanse kaas
Of
Quinoa* | zoetzure komkommer | tomaat | avocado |
kerriepopcorn | botersla | kruidendressing
SOEPEN
Grootmoeders tomatensoep* | verse gehaktballetjes |
peterselie
Of
Wildbouillon | dubbel getrokken wildbouillon |
ravioli van wild | paddenstoelen | kervel
Of
Zeeuwse vissoep | romige vissoep | vis van de dag |
tomaat | focaccia | saﬀraanmayonaise
HOOFDGERECHTEN
Fusilli van truﬀel* | fusilli pasta | truﬀeltapenade |
rucola | Parmezaanse kaas
Of
Op de huid gebakken zalm | mousseline van pompoen |
venkel | wortel | pompoen | warme tomatenvinaigrette
Of
Haas van wild varken | mousseline van paddenstoelen |
spek | witlof | spruiten | kastanje paddenstoelen |
ham-kaas roomsaus
NAGERECHTEN
Eindhovens Peerke | Huisgemaakt chocoladeroomijs |
perenstrudel | stoofpeertje |vanillesaus
Of
Moes de Pom | Huisgemaakt appelroomijs | amarena kers |
poeder van amarena kers | koekkruimels | compote van
amarena kers | kaneelgel
Of
Dessert Noël
VOOR DE KINDEREN
Wereldeters Kindermenu
3-Gangen Wereldeters menu per kind

vanaf € 10,50

*Deze gerechten zijn vegetarisch of vegetarisch te bestellen

€

8,95

€
€

8,95
9,95

KINDEREN ONDER DE 4 JAAR ETEN GRATIS BIJ
VAN DER VALK HOTEL EINDHOVEN. VOOR ONZE
KLEINE GASTEN ZORGEN WIJ VOOR KINDERANIMATIE, MET ONDER ANDERE EEN GROTE
KNUTSEL- & FILMZAAL!

MENU
VANAF

€ 39,50
PER PERSOON
Kinderen vanaf
€ 10,50
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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!

VANAF

€ 81,00
PER PERSOON*

* 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.

HAPJES
Hartig
• Vers gebakken broodjes met geroosterde ham en
mozzarella, zalm met venkelpiccalilly en fenegriek
met mosterdmayonaise.
• Blini met gerookte zalm, crème fraiche en bieslook.
• Hartig olijvencakeje met een jam van tomaat,
basilicum cress en een tagische olijf.
• Tomaatje gevuld met salade van rivierkreeftjes,
appel, komkommer en peterseliemayonaise.
• Wildkroketje met zuurkoolsalade en
chutney van veenbessen.
• Kreeftensoepje met Hollandse garnaaltjes en kervel.
Zoet
• Scone met clotted cream en jam.
• Chocolade lolly.

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.

DESSERT
Gekarameliseerde hazel- en pistachenoten, vanilleroomijs, krokante chocolade en schuim
van karamel.

€ 81,00
Prijs per persoon, vanaf

1-DAAGS KERSTARRANGEMENT ZILVER
Aankomst op 24, 25 of 26 december 2019
• 1x Overnachting op een nieuwe Superior King room
• 1x Uitgebreid Live Cooking ontbijtbuffet*
• 1x Feestelijk Live Cooking dinerbuffet**
• Gratis gebruik van zwembad en sportcentrum
• Gratis toegang tot hotelcasino
• Gratis parkeren
• Gratis WiFi
€

SPECIAAL VOOR DE
FEESTDAGEN SERVEREN
WIJ OP 1e & 2e KERSTDAG
OOK EEN LUXE KERST
HIGH TEA OF HIGH WINE!
DRANKEN
Onbeperkt de keuze uit verse thee van Ronnefeldt en
diverse koffies. Tijdens een High Wine serveren wij u
twee luxe, bijpassende glazen wijn.

2-DAAGS KERSTARRANGEMENT GOUD
Aankomst op 24 of 25 december 2019
• 2x Overnachting op een nieuwe Superior King room
• 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

1-DAAGS KERSTARRANGEMENT BRONS
Aankomst op 24, 25 of 26 december 2019
• 1x Overnachting op een nieuwe Superior King room
• 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

Prijs per persoon, vanaf

KERST
HIGH TEA/WINE

* op basis van 2 pers.

ONZE KERSTARRANGEMENTEN:

Prijs per persoon, vanaf
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€ 177,50

96,50

VANAF

€ 29,50
PER PERSOON

AANVANGSTIJD HIGH
TEA OF HIGH WINE
12.00 - 15.00 UUR
De High Tea of High Wine kent een
maximale duur van 2,5 uur
Prijs volwassenen
Prijs kind 4 t/m 11 jr.
Toeslag High Wine volwassenen

€
€
€

29,50 p.p.
19,50 p.p.
5,00 p.p.

Kinderen onder de 4 jaar eten gratis bij Van der
Valk Hotel Eindhoven. Voor onze kleine gasten
zorgen wij voor kinderanimatie, met onder andere
een grote knutsel- & filmzaal!

OUDJAAR

DINERBUFFET
MET EEN SPRANKELEND
DRANKJE IN RESTAURANT
HET BUFFET

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

17.00 - 21.30 UUR
PRIJS PER PERSOON € 45,00
Kinderen van 4 t/m 11 jaar
€ 22,50

