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TIJDLIJN
KERSTAVOND
3- of 4-gangen kerstmenu
vanaf 16.00 uur

1e KERSTDAG
Ontbijt

vanaf 07.30 - 10.30 uur

Brunch

vanaf 11.30 - 14.30 uur

High Tea

vanaf 12.00 - 14.30 uur

3- of 4-gangen kerstmenu
vanaf 16.00 uur

2e KERSTDAG
Ontbijt

vanaf 07.30 - 10.30 uur

Brunch

vanaf 11.30 - 14.30 uur

High Tea

vanaf 12.00 - 14.30 uur

3- of 4-gangen kerstmenu

VERRASSEND FEESTELIJK
BIJ VAN DER VALK HOTEL
AMERSFOORT-A1
Het is bijna tijd voor de feestdagen. De 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 dit kerstmagazine leest u alles over ons uitgebreide
programma met de feestdagen.
Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een gezond,
gelukkig en sprankelend 2019!

vanaf 16.00 uur

Tot ziens en gastvrije groet,

OUDEJAARSDAG

Familie van der Valk en medewerkers
Van der Valk Hotel Amersfoort-A1

Diner (à la carte)

vanaf 17.00 - 21.00 uur

NIEUWJAARSDAG
Ontbijt

vanaf 8.00 - 11.00 uur

Brunch

vanaf 12.00 - 14.30 uur

Wilt u meer informatie of reserveren?
Ons receptieteam staat u graag te woord.
Van der Valk Hotel Amersfoort-A1
Ruimtevaart 22 | 3824 MX Amersfoort
Telefoon +31 (0) 33 454 0000
amersfoort@valk.com | www.hotelamersfoorta1.nl

v

KERSTONTBIJT

KERSTBRUNCH

1e & 2e kerstdag
07.30 – 10.30 uur

1e & 2e kerstdag
11.30 – 14.30 uur

Wilt u ook genieten van een heerlijk
verzorgd kerstontbijt? Na een ontspannen
nacht in één van onze comfortabele
hotelkamers kunt u heerlijk genieten
van een kerstontbijt in ons sfeervolle
restaurant. Het uitgebreide kerstontbijt
bestaat onder andere feestelijke
kerststollen en diverse ambachtelijk
gebakken broodsoorten.

Tijdens de kerstdagen verzorgen wij een
kerstbrunch in het volledig in kerstsfeer
gedecoreerde restaurant. Wij verwelkomen
u graag met een glas bubbels waarna wij
starten met serveren van een heerlijk en
uitgebreid warm en koud buffet. Sommige
gerechten worden door onze koks live
voor u bereid terwijl u wacht. Een waar
spektakel!

Daarnaast kunt u diverse vleeswaren,
kazen, gerookte zalm, zoet beleg, vers
gebakken eieren, spek, worstjes, yoghurt en
fruit aan uw ontbijt toevoegen.

Uiteraard sluiten we af met een spetterend
dessertbuffet. Dit mag u niet missen!
Reserveer daarom snel een tafel in ons
restaurant en geniet deze kerst van heerlijk
eten met familie en vrienden.

Prijs volwassenen: € 18,50 p.p.
Kinderen van 3 t/m 11 jaar: € 9,25 p.k.
Kinderen tot 3 jaar: gratis

Inclusief koffie, thee, melk en vruchtensappen

Prijs volwassenen: € 39,50 p.p.
Kinderen van 3 t/m 11 jaar: € 21,50 p.k.
Kinderen tot 3 jaar gratis

Inclusief koffie, thee, melk en vruchtensappen

Volwassenen

Volwassenen

€18,50

p.p.

KINDEREN
€ 9,25 p.k.

€ 39,50

p.p.

KINDEREN
€ 21,50 p.k.

KERST HIGH TEA
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1e & 2e kerstdag
12.00 – 14.30 uur

Op de hoogste verdieping van ons hotel
serveren wij met kerst een heerlijke high tea.
U kunt genieten van het waanzinnige uitzicht
over Amersfoort, terwijl u gezellig samen met
uw familie en vrienden aan het genieten bent
van alle hapjes die door ons worden verzorgd.
Prijs volwassenen: € 32,50 p.p.
Kinderen van 3 t/m 11 jaar: € 20,50 p.k.
Kinderen tot 3 jaar gratis

Inclusief koffie, thee, melk, frisdranken en
vruchtensappen

Volwassenen

€ 32,50

p.p.

KINDEREN
€ 20,50 p.k.

KERSTDINER
KEUZEMENU
Kerstavond, 1e & 2e kerstdag
Vanaf 16.00 uur

Stel tijdens het diner uw eigen keuzemenu
samen van onze menukaart en laat u
verwennen door onze keukenbrigade
onder het genot van een goed glas wijn
of een ander drankje naar wens. Onze
bedieningsmedewerkers zullen u indien
gewenst begeleiden bij de keuze van een
passende wijn.
3-gangen kerstmenu
€ 39,50 p.p.
4-gangen kerstmenu
€ 47,50 p.p.
3-gangen kinderkerstmenu
€ 19,50 p.k.

VANAF

€ 39,50
per persoon

3- OF 4-GANGEN MENU

KINDERMENU

Voorgerechten

Voorgerechten
• Tomatensoep
• Kipcocktail

• Rundercarpaccio met truffelmayonaise
• Trio van vis met forel, gerookte zalm en
Hollandse garnalen cocktail
• Wildzwijnham met een mouse van gorgonzola
en een bosbessen compote
• Eendenlever paté met een cranberry compote en
notenbrood
• Een torentje van geitenkaas mousse met stoof
peren en suikerbrood

Soepen
• Tomatensoep met peterselie en room
• Mosterd-kaassoep met uitgebakken spekjes
• Ossenstaartsoep en een vleugje Madeira

Hoofdgerechten vlees

Hoofdgerechten
• Zalmfilet met Hollandaisesaus
• Biefstuk met champignonsaus
• Frikandel, kipnuggets, rundvleeskroket of
kaassouffle
Alle kindergerechten worden met frietjes,
mayonaise, ketchup en appelmoes geserveerd.

Nagerechten
• Kerstdessert met vanille-ijs, slagroom en spikkels
Voor de jonge kinderen onder ons wordt het
dessert in een leuke kinderbeker geserveerd.

• Parelhoen omwikkeld met parmaham en
geserveerd met sinaasappel-mosterdsaus
• A1-Winterschnitzel met kastanje champignons,
bacon, sjalotten en gegratineerd met oude kaas
Deze schnitzel is ook naturel te bestellen met bospaddenstoelenof pepersaus

• Tournedos 200gr. geserveerd met gebakken
bospaddenstoelen en pepersaus
• Hazenpeper met een mousseline van aardappel
• Varkenshaas gegratineerd met camembert en
rode portsaus

Hoofdgerechten vis
• Gebakken zalm met kruidenkorst en witte
wijnsaus
• Kabeljauw met rivierkreeftjes en kreeftensaus
• Trio van vis; gamba spies, zalm en sliptong met
een Hollandaisesaus

Hoofdgerechten vegetarisch
• Ravioli gevuld met spinazie en ricotta en cherry
tomaten
• Twee gevulde portobello’s met gorgonzola,
walnoten en roomkaas
• Rijkelijk gevulde geitenkaas salade met vijgen,
rode biet en walnoten

Desserts
• Mont blanc, vanille-ijs met warme chocolade
saus en advocaat
• Chocolade taartje met vanille-ijs en karamelsaus
• Grand dessert Noël
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KERSTAVOND
ARRANGEMENT

KERST
ARRANGEMENT

Aankomst op 24 december 2018

Aankomst op 25 of 26 december 2018

Even tot rust komen en genieten. Ervaar het
ultieme kerstgevoel met een bezoek aan
Van der Valk Hotel Amersfoort-A1. Overdag
kunt u de mooiste plekjes van Amersfoort
ontdekken. Op kerstavond geniet u van een
heerlijk diner in het sfeervolle, versierde
restaurant. Stel tijdens het diner uw eigen
keuzemenu samen van onze menukaart en
laat u verwennen door onze keukenbrigade
onder het genot van een goed glas wijn of
een ander drankje naar wens. Onze
bedieningsmedewerkers zullen u indien
gewenst begeleiden bij de keuze van een
passend wijnarrangement.

Geniet van de sfeervolle kerstdagen
tijdens een verblijf in Van der Valk
Hotel Amersfoort-A1. In een
sprookjesachtig hotel verblijft u deze
Kerstdagen tussen de fonkelende lichtjes
met kerst muziek op de achtergrond. Droom
heerlijk weg in een van onze heerlijke
hotelkamers, voorzien van alle moderne
gemakken.

Dit arrangement is inclusief:
•
•
•
•

1 x Welkomstdrankje
1 x Overnachting in een Comfortkamer
1 x Ontbijtbuffet
1 x 4-gangen Kerstdiner

(vooraf reserveren, indien beschikbaar)

Prijs van het arrangement

Prijs volwassenen: € 119,00 p.p.
Kinderen van 3 t/m 11 jaar: € 59,50 p.k.
Kinderen tot 3 jaar gratis

Eenpersoonstoeslag
€ 32,50 per persoon, per nacht

U hoeft zich geen moment te vervelen in
Amersfoort en omgeving. Zo is er midden
in de stad een schaatsbaan en op het
Eemplein een gezellige kerstmarkt.
‘s Avonds kunt u aanschuiven aan een
heerlijk kerstdiner.
Dit arrangement is inclusief:
•
•
•
•

1 x Welkomstdrankje
1 x Overnachting in een Comfortkamer
1 x Ontbijtbuffet
1 x 4-gangen Kerstdiner

(vooraf reserveren, indien beschikbaar)

Prijs van het arrangement

Prijs volwassenen: € 129,00 p.p.
Kinderen van 3 t/m 11 jaar: € 64,50 p.k.
Kinderen tot 3 jaar gratis

Eenpersoonstoeslag

Volwassenen

€ 119,00
per persoon

KINDEREN

€ 59,50 p.k.

€ 32,50 per persoon, per nacht

Volwassenen

€ 129,00
per persoon

KINDEREN

€ 64,50 p.k.

FEESTDAGEN
ACTIVITEITEN
KALENDER
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WinterparadIJS Amersfoort

Kerstmarkt Eemplein Amersfoort

Deze winter kan er weer geschaatst
worden bij het WinterparadIJS Amersfoort.
Voor de zesde keer wordt de overdekte
schaatsbaan, welke 600 vierkante meter
meet, op het Eemplein gebouwd. Dit jaar
ligt het ijs er van vrijdag 23 november tot en
met zondag 6 januari.

Je kunt lekker rondstruinen bij de gezellige
kraampjes met afwisselend aanbod aan
leuke artikelen en eten en drinken. Er is
van alles te beleven. Er is een zweefmolen,
springkussen, een levende kerststal en de
kinderen kunnen op de foto met Elsa en
Olaf. Ook kun je genieten van de live muziek
van het Dickens Orkest en de muzikale
Kerstman op zijn gitaar.

Initiatiefnemer André van Gelderen
vertelt: “De baan op het Eemplein
is inmiddels een begrip en vele
Amersfoorters weten de weg naar het
WinterparadIJS dan ook te vinden. In de
weken voorafgaand aan de schoolvakantie
kunnen alle basisschoolleerlingen komen
schoolschaatsen. Ook maken we afspraken
op maat voor bijvoorbeeld kansarme
kinderen, mensen met een beperking en
asielzoekerskinderen, zodat zij ook kunnen
genieten van ijspret.

Op beide dagen, zaterdag 15 en zondag
16 december, zal er tevens een levende
kerststal aanwezig zijn op het Eemplein.
Betreed de stal en beleef het kerstverhaal
van dichtbij. Kinderen mogen de dieren
aaien. Toegang tot alle attracties zijn
gratis.

OUDEJAARSDINER

NIEUWJAARSBRUNCH

31 december 2018
17.00 – 21.00 uur

1 januari 2019
12.00 – 14.30 uur

Geniet van ons a la carte menu op de
laatste avond van 2018. Laat u verwennen
door onze keukenbrigade onder het genot
van een goed glas wijn of een ander drankje
naar wens. Onze bedieningsmedewerkers
zullen u indien gewenst begeleiden bij de
keuze van een passende wijn.

Begin het nieuwe jaar ontspannen
en ongedwongen door met familie of
vrienden te genieten van ons uitgebreide
brunchbuffet op de eerste dag van het
nieuwe jaar. Zoals u van ons gewend bent
pakken wij groot uit met het dessertbuffet.

NIEUWJAARSONTBIJT

Prijs volwassenen: € 32,50 p.p.
Kinderen van 3 t/m 11 jaar: € 20,50 p.k.
Kinderen tot 3 jaar gratis
Inclusief: koffie, thee, melk, vruchtensappen.

1 januari 2019
08.00 – 11.00 uur

Start het nieuwe jaar met een feestelijk
ontbijt. Wij ontvangen u met een glas
bubbels waarna u van het uitgebreide
ontbijtbuffet gebruik kunt maken.
Prijs volwassenen: € 18,50 p.p.
Kinderen van 3 t/m 11 jaar: € 9,25 p.k.
Kinderen tot 3 jaar gratis
Inclusief: koffie, thee, melk, vruchtensappen.

Volwassenen

€ 18,50

p.p.

KINDEREN
€ 9,25 p.k.

Volwassenen

€ 32,50

p.p.

KINDEREN
€ 20,50 p.k.

KERST &
NIEUWJAARSBORRELS

FEESTELIJK
DINEREN

Bent u op zoek naar een prachtige
accommodatie om 2018 feestelijk af te
sluiten of om 2019 in stijl te beginnen?
Onderstaand treft u enkele suggesties
om deze borrel tot een succes te maken.
Samen met u kiezen we een geschikte
locatie; het restaurant, de hotelbar of
een eigen ruimte. De feestaccommodaties
zijn allemaal prachtig versierd in kerstsfeer.

Ontvangst met een glas bubbels.
Een feestelijk koud en warm buffet in
combinatie met een 3-uurs
drankarrangement. Het arrangement is
inclusief frisdranken, vruchtensappen, bier
van de tap, rode, witte en mousserende
huiswijn.
Boekbaar tussen 12 nov 2018 - 18 jan 2019
Op basis van beschikbaarheid
M.u.v. feestdagen
Vanaf 10 personen
Vanaf € 54,50 p.p.
VANAF

€ 54,50
per persoon

FEESTELIJK
BORRELEN
Ontvangst met een glas bubbels, twee luxe
amuses en een assortiment warme hapjes
in combinatie met een 2-uurs
drankarrangement. Het drankarrangement
is inclusief frisdranken, vruchtensappen,
bier van de tap, rode, witte en mousserende
huiswijn.
Boekbaar tussen 12 nov 2018 - 18 jan 2019
Op basis van beschikbaarheid
M.u.v. feestdagen
Vanaf € 22,50 p.p.

VANAF

€ 22,50
per persoon
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Wij wensen iedereen
verrassend fijne feestdagen
en een gelukkig 2019
Wilt u meer informatie of reserveren?
Ons receptieteam staat u graag te woord.
Van der Valk Hotel Amersfoort-A1
Ruimtevaart 22 | 3824 MX Amersfoort
Telefoon +31 (0) 33 454 0000
amersfoort@valk.com | www.hotelamersfoorta1.nl

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

