Kerstprogramma 2021

Geachte gast,
Nog even wachten en dan staan de feestdagen weer voor de deur.
Voor deze bijzondere gelegenheid willen wij u ons kerstprogramma presenteren.
Kerstavond beginnen wij de feestdagen met een feestelijk 3, 4 of 5 gangen keuzemenu in ons restaurant.
Op 1ste Kerstdag serveren wij een heerlijk Brunch-, Lunch- en Dinerbuffet in kerstsfeer voor u.
Met een informeel karakter is dit bijzonder geschikt voor families. Ook zal dit jaar de Kerstman jullie
ontvangen. De kinderen kunnen zich zoals altijd vermaken in de hiervoor speciaal ingerichte
“speelkamer”.
Voor in de avond van 1ste Kerstdag hebben wij ook een voortreffelijk 5-gangen Culinair all-in diner voor u
samengesteld.
En voor de gasten die graag blijven overnachten in één van onze luxueuze suites, hebben wij een
hotelarrangement in kerstsfeer samengesteld.
Kortom de schitterende ambiance, de gastvrijheid, de hartelijkheid van onze medewerkers en de met
liefde bereidde feestmaaltijden zorgen voor ‘Un grand Noël’ bij de Oolderhof welke u niet snel zult
vergeten.
Graag begroeten wij u tijdens de feestdagen bij de Oolderhof.

Met vriendelijke groet,
Oolderhof
Hotel – Restaurant – Business - Events

Oolderhof team
Hospitality Ambassadeurs

Kerstavond
3 / 4 / 5 gangen diner

Tartaar van corvina met mango en een mousse van langoustine
of
Terrine van zwijnswang met rode biet en Amsterdamse uitjes
*****
Fazant specerijen soep met rilette van fazant en schuim van nootmuskaat
of
Bouillabaisse met coquille en scampi
*****
Gegrilde tarbotfilet geserveerd met beurre blanc saus en fregola
*****
Duo van Eiffelhert, filet en stoverij met knolselderijmousseline, rode kool en anijszwam
of
Kabeljauw geserveerd met brandade van kabeljauw, topinamboer en bimi
*****
Crémeux van pure chocolade met een ganache van passievrucht en koffie
of
Selectie van luxe kazen, compôte en brood
3-gangen keuzemenu - € 44,50 p.p.
4-gangen keuzemenu - € 49,50 p.p.
5-gangen keuzemenu - € 59,50 p.p.
Meerprijs kaas - € 3,50 p.p.

VG-HG-NG
VG-Soep-HG-NG
VG-Soep-TG-HG-NG

Kindermenu
Serranoham met meloen
of
Rundercarpaccio met rucola, truffelcrème en Parmezaanse kaas
of
Tomatensoep met balletjes
*****
Schnitzel gepaneerd of Kabeljauw of Biefstuk
geserveerd met warme groenten en frites
*****
Dame blanche
3-gangen kidsmenu - € 27,50 p.p.
4-gangen kidsmenu - € 31,50 p.p.

VG-HG-NG
VG-Soep-HG-NG
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1ste Kerstdag
Familie buffet 4-gangen
Wildbouillon met fijne groenten
*****
Carpaccio van het rund met truffelmayonaise, rucola en Parmezaanse kaas
Tonijn wakamé, sushi rijst en soja
Terrine van konijn met pruimen en amandelen
Mousse van paling met peterseliegelei en rode biet
Marbre van geitenkaas en wildzwijn Coppa
Gerookte hertenrosbief met appelchutney
*****
Zacht gegaarde hertenfilet met grand-mère saus
Getrancheerde runderlende met rode wijn jus
Gemarineerde zwijnshaas
Kabeljauwfilet met fregola
Zalm met witte wijn saus
Roseval ovenaardappelen
Aardappel kroketten
Rode kool
Gegratineerde witlof
Wintergroenten mix
*****
Chocoladetaart
Crème brûlée
Cheesecake
Tiramisu
Omelet Sibérienne
Millefeuille met kersen en vanille mascarpone slagroom
Panna cotta
****
Voor de kinderen:
Fruitspiesjes - Tomatensoep – Vis en Vleesgerecht met bijpassend garnituur
Het maken en versieren van een cup-cake
In onze “kinderkamer” zijn zoals altijd nog diverse andere activiteiten.
Couvertprijs € 47,50 p.p. inclusief één kopje koffie of thee ter afsluiting
Kinderen 10 t/m 13 jaar - € 19,50 p.p.
Kinderen 4 t/m 9 jaar - € 12,50 p.p.
Kinderen 0 t/m 3 jaar gratis
BRUNCH - ontvangst om 11.30 uur - 1e gang serveren wij om 12.00 uur
LUNCH - ontvangst om 13.00 uur - 1e gang serveren wij om 13.30 uur
DINER - ontvangst om 17.30 uur - 1e gang serveren wij om 18.00 uur
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1ste Kerstdag
5 gangen Culinair Kerstdiner

Tartaar van corvina met mango en een mousse van langoustine
*****
Fazant specerijen soep met rilette van fazant en schuim van nootmuskaat
*****
Gegrilde tarbotfilet geserveerd met beurre blanc saus en fregola
*****
Duo van Eiffelhert, filet en stoverij met knolselderijmousseline, rode kool en anijszwam
*****
Crémeux van pure chocolade met een ganache van passievrucht en koffie
of
Selectie van luxe kazen, compôte en brood

18.30 uur ontvangst met aperitief van het huis
19.00 uur aan tafel
5-gangen kerstmenu
inclusief aperitief van het huis, wijn, bier, water, koffie/ thee met friandises
All-in arrangement € 97,50 p.p.
BOB arrangement € 90,00 p.p.
Alcoholvrij arrangement € 82,50 p.p. (LET OP: geen alcoholvrije wijnen, wel aperitief en bieren)
Meerprijs kaas - € 3,50 p.p.
Kaas als extra gang incl. wijn - € 15,00 p.p.

Kindermenu
Serranoham met meloen
of
Rundercarpaccio met rucola, truffelcrème en Parmezaanse kaas
of
Tomatensoep met balletjes
*****
Schnitzel gepaneerd of Kabeljauw of Biefstuk
geserveerd met warme groenten en frites
*****
Dame blanche
3-gangen kidsmenu - € 27,50 p.p.
4-gangen kidsmenu - € 31,50 p.p.

VG-HG-NG
VG-Soep-HG-NG
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Hotelarrangement in kerstsfeer
Kerstarrangement 3 daags
Aankomst op vrijdag 24 december 2021 en vertrek op
zondag 26 december 2021.
2 x overnachtingen in één van onze luxe suites
2 x uitgebreid ontbijtbuffet
Ontvangst met cava en amuse
1 x 3 gangen Kerstdiner op kerstavond
1 x 5 gangen Culinair Kerstdiner all-in op 1e kerstdag
Arrangementsprijs v.a. € 260,00 per persoon op basis van een tweepersoonssuite.
De toeslag voor een suite bezet door 1 persoon bedraagt € 30,00 per nacht.
De toeristenbelasting bedraagt € 2,25 p.p.p.n.
Vrijdag 24 december
Wij verwelkomen u graag tussen 15.00 - 18.00 uur bij de Oolderhof voor de check-in waarbij u
vervolgens in onze lounge-bar al heerlijk tot rust kan komen onder het genot van een glas cava met
amuse.
Voor het avondprogramma verwelkomen wij u graag vanaf 18.00 uur. U kunt ervoor kiezen eerst nog een
aperitief in onze bar te nuttigen. Vervolgens zullen wij een feestelijk 3-gangen menu voor u serveren in
ons restaurant.
Terrine van zwijnswang met rode biet en Amsterdamse uitjes
*****
Bouillabaisse met coquille en scampi*
*****
Kabeljauw geserveerd met brandade van kabeljauw, topinamboer en bimi
*****
Perentaart met frangipane en mascarpone crème
of
Selectie van luxe kazen, compôte en brood**
* extra gang € 5,- p.p.
** meerprijs kaas € 3,50 p.p.
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1e kerstdag
Begin de dag met een champagne ontbijt! Het ontbijt wordt tussen 8.00 uur en 10.30 uur geserveerd in
onze Brasserie. Vervolgens kunt U eventueel een van de vele kerst activiteiten in de omgeving
bezoeken. ‘s Avonds nodigen wij u uit om vanaf 18.00/18.30 uur in onze Loungebar voor het aperitief.
Vervolgens geniet u van een culinair 5-gangen Kerstdiner waarbij u niets te kort zal komen.
Tartaar van corvina met mango en een mousse van langoustine
*****
Fazant specerijen soep met rilette van fazant en schuim van nootmuskaat
*****
Gegrilde tarbotfilet geserveerd met beurre blanc saus en fregola
*****
Duo van Eiffelhert, filet en stoverij met knolselderijmousseline, rode kool en anijszwam
*****
Crémeux van pure chocolade met een ganache van passievrucht en koffie
of
Selectie van luxe kazen, compôte en brood**
** meerprijs kaas € 3,50 p.p.
2e kerstdag
Ter afsluiting van uw verblijf, serveren wij tussen 8.00 uur en 10.30 uur het ontbijt in onze Brasserie.
Uitcheck mogelijk tot 11.30 uur.

Kerstactiviteiten in de omgeving:
Kerstmarkt Düsseldorf
Kerstmarkt in de grotten van Valkenburg
Kerstmarkt Designer Outlet Center en binnenstad van Roermond
Hoogmis en kerstvieringen in de Kathedraal en Munsterkerk
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Kerst vier je samen…bij Oolderhof

Reserveringsvoorwaarden
Uniforme Voorwaarden Horeca
- Op deze reservering zijn de UVH van toepassing
De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde
horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven,
party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn
gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage.
- Mocht er een conflict zijn tussen de condities van de huidige opdrachtbevestiging en de UVH, dan zijn de
condities van de huidige opdrachtbevestiging van toepassing.
Covid-19
De aankomende Kerstdagen zullen er mogelijkerwijs nog maatregelen zijn voor de horeca vanwege het
Corona virus. Wij doen er alles aan om u te kunnen ontvangen volgens de dan geldende maatregelen.
Het bevestigen van uw reservering
Om uw reservering definitief te maken ontvangt u ten alle tijden schriftelijk van Oolderhof een bevestiging.
Het definitief aantal personen, menukeuze met uitzonderingen
Uiterlijk 10 december vernemen wij graag het definitief aantal personen van uw reserveren.
Ook ontvangen wij van u een lijst met gastennamen met het keuze gerecht per gang. Eventuele allergie- /
dieet wensen kunt u per gast noteren. Er kunnen geen aanpassingen ter plekke gedaan worden.
De betalingsvoorwaarden
Oolderhof behoudt het recht om een aanbetaling te vragen van 100% conform de UVH. De aanbetaling dient
uiterlijk 1 week voor Kerst betaald te worden.
U ontvangt hiervoor 2 weken voor Kerst automatisch een betaalverzoek.
Annuleringen
Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk geaccepteerd.
Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 17 december 2021.
Oolderhof behoudt zich het recht om bij te weinig aanmeldingen bij de familie buffetten om tijden van brunch
en lunch mogelijk samen te voegen. Dit besluit kan door de directie tot uiterlijk 10 december genomen worden.
No show
Indien, zonder te annuleren, geen gebruik gemaakt wordt van de reservering zal de totale reserveringswaarde
voor alle gasten in rekening worden gebracht.
Algemene bepalingen
De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten.
De prijs die u uiteindelijk in uw bevestiging ontvangt is de basis prijs. Indien de menukeuze uiteindelijk extra
heeft, zal dat de uiteindelijk prijs bepalen.

Pagina 7 van 7

