SUGGESTIE PROGRAMMA 1
18.00 – 20.00 uur
In onze sfeervolle Kersthut wacht de medewerkers van uw bedrijf | instelling
een warm welkom met een kopje warme chocomel of Glühwein en heerlijke
kerstlekkernij
Binnen in de sfeervolle ambiance kunnen de gasten genieten van diverse drankjes en
gezellige achtergrondmuziek. Indien gewenst is er gelegenheid voor een toespraakje.
Suggestie | indicatie voor culinaire invulling;
Op (sta-) tafels
Robuuste borrelplanken met streekkaas l Brabantse worst l zoutjes
Geserveerd
Empanades van runderstoofvlees
Kroketjes van Hollandse garnalen
Crostini met brie gegratineerd met honing en tijm
Mini clubsandwich met gerookte kip
Drankenassortiment Gulpener bier, witte & rode & rose huiswijn, vruchtensappen &
frisdranken
Assortiment is indien gewenst uit te breiden met bijvoorbeeld Cava, speciaal bieren, gedistilleerde
dranken – hiervoor zal dan wel een toeslag per consumptie gelden

Prijs € 29,50 per persoon
Inclusief, een gezellige kerst ambiance, ontvangst met Glühwein of Warme chocolademelk,
alle drankjes uit bovengenoemd assortiment en bovengenoemde snacks.
-Opstelling – statafels en een aantal zitplaatsen – informele setting
Kerstmarkt
Wordt verzorgd door “Zeg-het-met-Duiten” - contact
omtrent invulling hiervan loopt rechtstreeks tussen u
en “Zeg-het-met-Duiten”.

Hotel De Reiskoffer | Pastoor van Breugelstraat 45 | 4744 AA Bosschenhoofd
Tel: +31(0)165 316 310 | WWW.HOTELDEREISKOFFER.NL | E-mail: reserveringen@reiskoffer.nl
Op alle reserveringen en overeenkomst zijn Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca Gedeponeerd bij
Kamer van Koophandel te Den Haag van toepassing.

SUGGESTIE PROGRAMMA 2
18.00 uur
In onze sfeervolle Kersthut wacht uw medewerkers een warm welkom met
een kopje warme chocomelk of Glühwein en een lekkernij.
18.30 uur
Na een uurtje borrelen kan uw gezelschap plaatsnemen in onze authentieke Kapel om te
genieten van bijvoorbeeld een heerlijk 3-gangen diner. Uitgebreidere menu’s natuurlijk
mogelijk. Menu in overleg met elkaar samen te stellen. Diverse drankjes naar wens voor uw
gezelschap. Op de achtergrond draaien we sfeervolle kerstmuziek.
21.30 - 22.00 uur (of ander nader te bepalen tijdstip)– Einde
Na een heerlijk kopje koffie en een leuke enerverende avond zal een ieder weer huiswaarts
gaan

VOORBEELD - MENU
Voorgerecht –proeverij van vlees & vis;
Carpaccio van “phartenais”-rund | rijkelijk afgegarneerd
Huisgerookte zalmfilet | Japanse kruiden melange | wasabicrème | crunch van kroepoek
Kroketje van kaas | chutney van kerstomaat
Hoofdgerecht
Gebakken herstenbiefstuk | bitterballetje van bospaddenstoel | wildjus | cranberry |
aardappelzalf
Of
Skreifilet gebakken in geklarifieerde boter | aardappelzalf | Hollandaise saus | kruidenolie
Dessert
Sneeuwbal van karamel & mascarpone | amandel | spinsuiker
Prijs € 44,50 per persoon
Inclusief, een gezellige kerst ambiance, ontvangst met Glühwein of Warme chocolademelk &
lekkernij
Drankjes o.b.v. daadwerkelijk verbruik
Kerstmarkt
Wordt verzorgd door “Zeg-het-met-Duiten” - contact
omtrent invulling hiervan loopt rechtstreeks tussen u en
“Zeg-het-met-Duiten”.
Hotel De Reiskoffer | Pastoor van Breugelstraat 45 | 4744 AA Bosschenhoofd
Tel: +31(0)165 316 310 | WWW.HOTELDEREISKOFFER.NL | E-mail: reserveringen@reiskoffer.nl
Op alle reserveringen en overeenkomst zijn Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca Gedeponeerd bij
Kamer van Koophandel te Den Haag van toepassing.

SUGGESTIE PROGRAMMA 3
18.00 uur
Buiten in onze Kersthut wacht uw medewerkers een warm welkom met huisgemaakte
warme chocolademelk, glühwein en Kerstlekkernijen. In de vuurkorven brandt een
knapperend vuurtje.
18.00 uur - 20.00 uur
Binnen in de sfeervolle en ongedwongen ambiance kunnen de
gasten verder genieten van gezellige muziek.
LEKKERS VOOR BIJ DE BORREL:
Op de tafels en statafels worden robuuste borrelplanken geplaatst met een assortiment aan
koude hapjes zoals; bruschetta met gerookte zalm bereid op onze Green Egg | olijfjes,
stengeltjes rauwkost met Hummus | kaastengels met Parmaham | glaasjes met
garnalencocktail | tomaat met Basilicum en mozzarella.
DIVERSE KLEINE GERECHTJES:
Verse tomatensoep met roomlaagje in wijnglas| Minihamburgertjes | Paddenstoelen gevuld
met brie | Pasteitje van ragout | Bavette: rundvlees aan een stuk bereid op onze Green Egg
Gestoofde sukade van kalfsvlees met een brunoise van krokant gebakken aardappel en
bospeen
DESSERT:
Een glaasje chocolademousse met gemarineerde sinaasappel en een crumble van witte
chocolade met een vleugje pistache
Drankenassortiment Gulpener bier, witte & rode & rose huiswijn, vruchtensappen &
frisdranken
PRIJS PER PERSOON € 52,50*
*Inclusief, een gezellige Kerst ambiance, ontvangst met warme chocolademelk, glühwein en
lekkernijen, drankjes als hierboven vernoemd, borrelhapjes, gerechten en dessert.
Deze prijs is berekend op de tijdsduur van 18.00 – 20.00 uur.
Kerstmarkt
Wordt verzorgd door “Zeg-het-met-Duiten” - contact
omtrent invulling hiervan loopt rechtstreeks tussen u en
“Zeg-het-met-Duiten”.
Hotel De Reiskoffer | Pastoor van Breugelstraat 45 | 4744 AA Bosschenhoofd
Tel: +31(0)165 316 310 | WWW.HOTELDEREISKOFFER.NL | E-mail: reserveringen@reiskoffer.nl
Op alle reserveringen en overeenkomst zijn Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca Gedeponeerd bij
Kamer van Koophandel te Den Haag van toepassing.

