KERST
2018

GENIET VAN
ONS SFEERVOLLE
KERSTDINER

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

DE FEESTELIJKE 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 dus 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!

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.

• Het dinerbuffet kent een maximale duur van 2,5 uur
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.

• De locatie van het dinerbuffet op Kerstavond is
restaurant ‘Het Buffet’. Op 1e en 2e Kerstdag is de
locatie de 040 Zaal op de 1e verdieping

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

PRIJZEN

VOOR DE KINDEREN
Voor de kinderen serveren wij een mix van minisnacks
en frietjes.

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

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 r avigottesaus.

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.

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.

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
19.00 - 21.30 UUR

VANAF

€ 42,50
PER PERSOON
Kinderen vanaf
€ 21,25

€
€
€
€

42,50 p.p.
52,50 p.p.
21,25 p.p.
26,25 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!

KERST VIER
JE SAMEN!

