Posthoorn Kerst Arrangementen
Laat u met Kerst leiden in de culinaire wereld van Chef de Cuisine Jeroen
Bavelaar en Gastheer Marc Boeljon . Met onze eigenwijze benadering,
en respect voor tradities prikkelt Suitehotel Restaurant Posthoorn al uw zintuigen.

KERSTMENU 2018
AMUSE BOUCHE
~

GEVOGELTE MABRÉ
eendenlever | truffel | knolselderij
~
LANGOUSTINE
venkel | citroengras | Manzanilla sherry
~
NOORDZEE KRAB
grapefruit | suikersla | bearnaise
~
RODE POON
gerookte yoghurt | coquille | zuurkool
~
ZWEZERIK
BBQ zoete aardappel | olijf | cipolla
~
HERT
boerenkool | aardpeer | szechuan peper
~
GEITENKAAS
lolly | brûlée | Saint-Maure
~
KARAMEL SOUFFLE
tonkabonen | suikerbrood | passievrucht

Het Kerstmenu is nog in ontwikkeling waardoor wijzigingen kunnen plaatsvinden.

PROGRAMMA FEESTDAGEN
24 December - Diner
Op deze avond serveren wij ons 5,6,7 of 8 gangen verrassingsmenu (Signatuur) of ons Kerstdiner 8
gangen. Voor kinderen onder 12 jaar hebben wij ook ons Kerstdiner Junior van 4 gangen.
25 December - Eerste Kerstdag - Kerstdiner
Op deze avond serveren wij ons 8 gangen Kerstdiner. Voor kinderen onder 12 jaar hebben wij ons
Kerstdiner Junior van 4 gangen.
26 December - Tweede Kerstdag - Kerstdiner
Op deze avond serveren wij ons 8 gangen Kerstdiner. Voor kinderen onder 12 jaar hebben wij ons
Kerstdiner Junior van 4 gangen.

Prijzen
KERSTDINER 8 GANGEN

€ 109,50

KERSTDINER JUNIOR 4 GANGEN

€ 69,50

(voor kinderen t/m 12 jaar)

WIJNARRANGEMENT 8 GANGEN

€ 75,00 *

WIJNARRANGEMENT PROEVERIJ 8 GANGEN

€ 50,00 *

* uiteraard kunt u ook een wijnarrangement van minder gangen combineren met het menu. Ook
hebben wij onze prachtige wijnkaart voor u beschikbaar.
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Dineren in stijl
Ontwaken in een sprookje
Ons kleinschalige hotel bezit kamers & suites waar geborgenheid en warmte centraal staan. Oud
en nieuw treffen elkaar door de bijzondere combinaties van kleuren, antieke accessoires en
modern sanitair.
Ook met kerst verwelkomen wij u graag in ons hotel.
KERST ARRANGEMENT HOTEL
Eén overnachting met geserveerd ontbijt
Auto Parking (op reservering)
Kerstdiner 8 gangen
Small Double kamer (met 2 personen)

€ 175 per persoon

Double Deluxe kamer

€ 195 per persoon

Junior suite

€ 205 per persoon

Suite

€ 219 per persoon

Duplex suite

€ 229 per persoon

Prijzen inclusief BTW en exclusief € 5,‐ p.p.p.n. verblijfsbelasting

