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TIJDLIJN
KERSTAVOND
3 of 4 gangen à la carte
Kerstdiner
van 17.00 tot 22.00 uur

1e KERSTDAG
Live Cooking Kerstbrunch
van 11.30 tot 14.30 uur
Live Cooking Kerstdiner
vanaf 17:30 uur of 18:00 uur
3 of 4 gangen à la carte
Kerstdiner
van 16.00 tot 22.00 uur

2e KERSTDAG
Live Cooking Kerstbrunch
vanaf 11.30 - 14.30 uur
Live Cooking Kerstdiner
vanaf 17:00 uur
3 of 4 gangen à la carte
Kerstdiner
vanaf 16.00 - 22.00 uur

NIEUWJAARSDAG
Live Cooking Brunch
vanaf 12.00 - 15.00 uur

VERRASSEND FEESTELIJK
BIJ VAN DER VALK
HOTEL AMERSFOORT A1
De feestdagen komen er weer aan.
The most wonderful time of the year!
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.
Tijdens de feestdagen is ons hotel helemaal in kerstsfeer.
Geniet in ons sfeervolle restaurant van een spectaculair
Live Cooking Kerstdiner of een heerlijk 3 of 4 gangen à la
carte Kerstdiner. Vertrouw uw culinaire zorgen aan ons
toe en geniet van de sfeer, de entourage en de heerlijke
gerechten.
In deze kerstbrochure leest u alles over ons uitgebreide
programma met de feestdagen.
Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een gezond,
gelukkig en sprankelend 2020!
Tot ziens en gastvrije groet,
Familie van der Valk en medewerkers
Van der Valk Hotel Amersfoort-A1
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LIVE COOKING
KERSTBRUNCH

LIVE COOKING
KERSTDINER

1e & 2e kerstdag
11.30 – 14.30 uur

1e & 2e kerstdag
vanaf 17:30 uur of 18:00 uur

Tijdens de kerstdagen verzorgen wij een
Live Cooking kerstbrunch in onze twee
restaurants. Een aantal gerechten worden
door onze koks live voor u bereid terwijl u
wacht. Een waar spektakel!

Wij bieden u een uitgebreid buffet met
daarnaast verscheidene gerechten welke
live door onze koks voor uw worden
bereid. Voor de kinderen is er een speciale
speelhoek ingericht en genieten zij van een
uitgebreid kinder kerstbuffet! We sluiten het
diner af met een luxe dessertbuffet.

Prijs volwassenen: € 39,50 p.p.
Kinderen van 3 tot 11 jaar: € 19,50 p.k.
Kinderen tot 3 jaar gratis
Inclusief koffie, thee, melk en vruchtensappen

€39,50
KINDEREN

p.p.

€ 19,50 p.k.

Het Live Cooking Kerstdiner duurt 3,5 uur.
Prijs volwassenen: € 62,50 p.p.
Kinderen van 3 tot 11 jaar: € 30,50 p.k.
Kinderen tot 3 jaar gratis

€62,50
KINDEREN
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p.p.

€ 30,50 p.k.

LIVE COOKING
NIEUWJAARBRUNCH
1 januari 2020
11.30 – 14.30 uur

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.
Prijs volwassenen: € 32,50 per persoon
Kinderen van 3 tot 11 jaar: € 17,50 per kind
Kinderen tot 3 jaar gratis
Inclusief: koffie, thee, melk, vruchtensappen

€32,50
KINDEREN

p.p.

€ 17,50 p.k.

KERST

2019
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3 OF 4 GANGEN À LA
CARTE KEUZEMENU
Kerstavond vanaf 16:00 uur
1e en 2e kerstdag vanaf 17.00 uur

Stel tijdens het diner uw eigen menu
samen van onze kerstkaart en laat u
verwennen door onze keukenbrigade onder
het genot van een goed glas wijn of een
ander drankje naar wens.
Voor kinderen t/m 11 jaar is er een speciaal
3-gangen kinderkerstmenu.
Prijs volwassenen: € 39,50 p.p.
Kinderen van 3 tot 11 jaar: € 19,50 p.k.
Kinderen tot 3 jaar gratis

€39,50
KINDEREN
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p.p.

€ 19,50 p.k.

KERST KEUZEMENU
VOORGERECHTEN
Klassieke carpaccio met oude kaas, rucola, zadenmix en truffelmayonaise
Pollo tonnato van zacht gegaarde kiprollade, mayonaise van tonijn, kappertjes, augurk en rode ui
Millefeuille van krokant bladerdeeg met een romige crème van geitenkaas en een stroop van glühwein,
gemarineerde rode biet en gesuikerde walnootjes
Tartaar van verse en gerookte zalm met een knoflook crostini en dillemayonaise
Salade met gemarineerde perzik, geitenkaas en pistache en in olijfolie gepocheerde makreel

SOEPEN
Tomatensoep van pomodori tomaten met basilicum en crème fraiche
Soepje van pastinaak, gepofte knoflook en truffel
Romige bisque van schaaldieren

HOOFDGERECHTEN VLEES
A1 Schnitzel met bospaddestoelen en oude kaas
Boeuf Bourguignon met een puree van aardappel en knoflook
Zachtgegaard maiskippenboutje met een compote van appel, geroosterde mini maiskolfjes en stoofpeer
Italiaanse procureur, heerlijk mals varkensvlees omwikkeld met salie en parmaham met madeirajus
Tournedos met een jus van zwarte knoflook en bospaddestoelen

HOOFDGERECHTEN VIS
Krokant op de huid gebakken zeebaarsfilet met een puree van knolselderij en pastinaak en een saus van
schaaldieren
Gebakken zalmfilet met geroosterde bimi, groene asperge en limoen beurre blanc
Frans vispotje van kabeljauw, zeewolf, mosselen en garnalen met venkel en courgette en een saus van
tomaat en saffraan geserveerd met knoflookbrood
Heilbotfilet gepocheerd in rode wijn met een knapperige bacon strip, bospaddenstoelen en spinazie

HOOFDGERECHTEN VEGETARISCH
Truffelrisotto met gefrituurde groene asperge, bospaddestoelen en Grana Padano
Thaise rode curry met sugar snaps, kastanjechampignons, tomaat en aubergine, geserveerd met geurige
pandanrijst, koriander en limoen
Wintersalade met rode biet, geroosterde pastinaak en knolselderij, gebruneerde amandel, warme
geitenkaas en balsamico stroop.

NAGERECHT
Tarte tartin van appel en kaneelijs
Kaasplateau
Chocolade lava cake met vanille ijs en bosvruchtencoulis
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KERST ARRANGEMENT
25 & 26 december 2018

Zin in een heerlijk ontspannen kerst?

Dit arrangement is inclusief:

Geniet van de sfeervolle kerstdagen
tijdens een verblijf in Van der Valk Hotel
Amersfoort A1.

• 1 x Overnachting in een Comfortkamer
• 1 x 4-gangen Kerst Diner in ons restaurant
• 1 x Kerstontbijtbuffet in ons restaurant

Boek nu ons feestdagen arrangement,
overnacht in een comfortkamer en geniet de
volgende ochtend van een uitgebreid ontbijt.
In Amersfoort is in de decembermaand meer
dan genoeg te beleven voor een aangenaam
verblijf.

aanvangstijd naar keuze, vooraf reserveren)

(1e of 2e kerstdag,

Prijs van het arrangement
€ 119,00 per volwassene

Eenpersoonstoeslag
€33,00 per persoon, per nacht.
Upgrade naar een luxere kamertype
vanaf € 15,00 per nacht.

€119,00

p.p.

WINTERPARADIJS EEMPLEIN AMERSFOORT
Deze winter kan er weer geschaatst worden bij het WinterparadIJS Amersfoort. Voor de
zevende keer wordt de schaatsbaan, welke 600 vierkante meter meet, op het Eemplein
gebouwd. Dit jaar ligt het ijs er van vrijdag 22 november tot en met zondag 5 januari.

KERST

2019

10			

FEESTELIJKE BORREL OF DINER MET
RELATIES OF COLLEGA’S
Bent u op zoek naar een prachtige locatie om 2019 feestelijk af te sluiten, of om 2020 in stijl
te beginnen? Wij helpen u graag om deze borrel of diner tot een succes te maken. Samen
met u kiezen we een geschikte ruimte en bespreken uw wensen voor de invulling. Het hotel
is vanaf eind november prachtig versierd in kerstsfeer.
Informeer voor de mogelijkheden bij een van onze eventplanners.
Tel 033-454 00 00
Mail amersfoort@valk.com

FEESTELIJK BORRELEN
Ontvangst met een glas bubbels, twee luxe amuses en een assortiment warme hapjes in combinatie met
een 2-uurs drankarrangement. Het arrangement is inclusief frisdranken, vruchtensappen, bier van de tap,
rode, witte en mousserende huiswijn.

vanaf €22,50 p.p.

FEESTELIJK DINEREN
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.
Op basis van beschikbaarheid en m.u.v. feestdagen.
Vanaf 10 personen

vanaf €54,50 p.p.
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WIJ WENSEN
IEDEREEN
VERRASSENDE
FEESTDAGEN
Wilt u meer informatie of reserveren?
Ons receptie team staat u graag te woord.
Van der Valk Hotel Amersfoort A1
Ruimtevaart 22, 3824 MX Amersfoort
Telefoon +31 (0)33 454 00 00
amersfoort@valk.com | www.hotelamersfoorta1.nl

verrassend vanzelfsprekend

