KERST&NYE
ULTIEME KERSTSFEER IN LIMBURG

KERSTBRUNCH
25 & 26 DECEMBER 2019

Ontvangst met een glaasje prosecco | Kinderchampagne voor de kleintjes
SOEP
Schaaldieren bisque met toast en rouille | Huisgemaakte tomatensoep
BROOD & BELEG
Vers broodassortiment | Diverse kaas- en vleeswaren | Chocolade croissants en kerstbrood |
Spek en ei | Huisgemaakte salades | Gevulde eitjes
VOORGERECHTEN
Carpaccio van rund | Caprese buffel mozzarella, semi gedroogde tomaat |
Visplateu met gerookte zalm en diverse vissoorten | Plateau met diverse seizoen patés,
uien en vijgenstroop
HOOFDGERECHTEN
Live cooking: Entrecôte met champignon en rode wijnsaus | Rode viscurry | Pastei en kippenragout |
Wildgoulash | Rijst | Winterse groenten | Aardappelkroketten
DESSERT
Uitgebreid dessertbuffet met verschillende lekkernijen | Luxe chocoladefontein met nougat,
marshmallows, vers fruit, cake en soesjes
KIDS
Frietjes | Smileys | Diverse snacks | Poffertjes |
Zoete lekkernijen | Chocoladefontein

Aanvang 11:30 uur | Einde 15:00 uur
Prijs volwassenen
Prijs kids t/m 12 jaar		

€ 39,50 p.p.
€ 19,95 p.p.

Inclusief drank 2,5 uur (wijn, bier, fris, koffie en thee)

FAMILIE
SPECIAL

KERSTFONDUE
24, 25 & 26 DECEMBER 2019

Ontvangst met een glaasje prosecco | Kinderchampagne voor de kleintjes
VOORGERECHT
Keuze uit runder- of zalmcarpaccio
HOOFDGERECHT
Keuze uit een luxe kaas-, vlees- of visfondue
De fondue wordt geserveerd met brood en kruidenboter, frites, salades
en diverse sauzen
NAGERECHT
Luxe chocoladefontein met vers fruit en diverse luxe mini desserts

Aanvang tussen 17:00 en 21:00 uur
Prijs volwassenen 		
Prijs kids t/m 12 jaar		

€ 42,50 p.p.
€ 20,00 p.p.

Exclusief drank			

5-GANGEN DINER
24, 25 & 26 DECEMBER 2019

Ontvangst met een glaasje prosecco | Kinderchampagne voor de kleintjes
AMUSE
3 amuses van de chef | Kids: amuse
VOORGERECHTEN
Tonijntartaar - wasabi - avocado
of
Ganzenlever terrine - brioche - vijg
Kids: Meloencocktail met Serranoham
SOEP
Knolselderijsoep met truffel | Kids: Tomatensoep met gehaktballetjes
h
TUSSENGERECHT
Gegrilde coquilles - salieboter - bospaddenstoelen
HOOFDGERECHT
Hertenfilet - grand veneur - winterse groenten - aardappelkroket
of
Roodbaarsfilet - wilde spinazie - champagnesaus - aardappelpuree
Kids: Biefstuk met champignonsaus of Gebakken visstick met remouladesaus
NAGERECHT
Ananas - vanille ijs - gezouten karamel - crumble
Kids: kinderdessert

Ontvangst vanaf 18:30 uur, aanvang diner 19:00 uur
Prijs volwassenen
Prijs kids t/m 12 jaar		
Exclusief drank

€ 55,- p.p.
€ 27,50 p.p.

TIP VOOR EEN WITTE KERST:
Geniet samen met vrienden en familie van het echte wintersport- en kerstgevoel bij SnowWorld.
Combineer een kerstbrunch, -fondue of 5-gangen diner met een 1 uur of 2 uur skipas.
In combinatie met een Kerst- en/of New Year’s Eve arrangement:
1 uur skipas incl. materiaal

€ 20,- p.p.

2 uur skipas incl. materiaal		

€ 30,- p.p.

Bovengenoemde tarieven zijn geldig voor kids en volwassenen.
Skipas kan online geboekt worden middels het speciale arrangementen formulier,
telefonisch of per mail.

SNOW
FUN!

SYLVESTER BUFFET
FEESTAVOND 31 DECEMBER 2019
Ontvangst met een glaasje prosecco | Kinderchampagne voor de kleintjes
SOEP
Schaaldieren bisque met toast en rouille
VOORGERECHTEN
Carpaccio van rund | Vitello tonato | Oesters met rode wijnazijn en sjalot | Gerookte zalm, zure room
met mierikswortel | Caprese met buffelmozarella, tomaat en basilicum | Plateau met diverse
seizoenspaté, uien en vijgenstroop | Garnalencocktail met veldsla | Huisgemaakte salades |
Diverse broodsoorten met focaccia, kruidenboter, tapenade en aioli
HOOFDGERECHTEN
Live cooking: Entrecôte met champignon en rode wijnsaus | Penne met scampi’s, knoflook en rode
pesto | Rode viscurry | Gebakken zalmfilet met mosterdsaus | Varkensmedaillons in groene pepersaus
| Wildgoulash | Basmati rijst | Winterse groenten | Aardappelkroketten | Pommes frites |
Aardappelpuree met zeekraal
DESSERT
Uitgebreid dessertbuffet met verschillende lekkernijen | Luxe chocoladefontein met nougat,
marshmallows, vers fruit, cake en soesjes
KIDS
Frietjes | Smileys | Diverse snacks | Poffertjes |
Zoete lekkernijen | Chocoladefontein
Om 00:00 uur feestelijke inluiding 2020 met bubbels!

Aanvang buffet om 19:00 uur | Einde 01:30 uur
Prijs volwassenen
Prijs kids t/m 12 jaar		
Exclusief drank

€ 55,- p.p.
€ 27,50 p.p.

KERST&NYE

VIER HET SAMEN MET COLLEGA’S
Ben jij klaar voor een onvergetelijk Kerstfeest
met al je collega’s? Verse sneeuw, knapperend
houtvuur, lekkere hapjes en natuurlijk warme
glühwein.

» Kerstdiners vanaf € 23,50 p.p.

Tip: Shop je eigen kerstpakket op de kerstmarkt
van SnowWorld! Mooie sieraden, heerlijke wijn,
ambachtelijke lekkernijen of toch dat ouderwetse
gezelschapsspel?

» Kerstpakket shoppen vanaf € 30,00 p.p.

Combineer je kerst met leuke activiteiten op of
naast de piste! Skiles of ongedwongen tubegliden? Een pubquiz in de bierstube?

Kerst & NYE arrangementen voor groepen en bedrijven organiseren we
graag op maat voor alle leeftijden en alle budgetten.
WWW.SNOWWORLD.COM/KERST

VOOR MEER INFORMATIE EN RESERVERINGEN:
KERST & NYE ARRANGEMENTEN
T

E

+31 (0)45 5470 740

landgraaf.skireserveringen@snowworld.com

HOTEL ARRANGEMENTEN
T

E

+31 (0)45 54 70 656

hotelreserveringen@snowworld.com

ZAKELIJKE ARRANGEMENTEN
T

E

+31 (0)45 54 70 760

landgraaf.reserveringen@snowworld.com

WWW.SNOWWORLD.COM/KERST

