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2-Daags Kerstarrangement in de Biesbosch

2-Daags Kerstarrangement in Brabant
U verblijft 2 dagen in dit gastvrije Brabantse hotel en tijdens uw verblijf kunt u genieten van een welkomstdrankje een heerlijk 6-gangen
Kerstdiner en een uitgebreid Kerstontbijt. Naast een heerlijk verblijf in het hotel kunt u ook nog kiezen voor diverse uitstapjes in de omgeving!

De kamers
Het hotel beschikt over 65 hotelkamers, meerdere types, met alle voorzieningen om uw verblijf te veraangenamen.
Slapen doet u thuis, genieten doet u bij ons………!
Alle kamers beschikken over een kleurentelevisie, een minibar en een bureau. De badkamers hebben een douche.

De omgeving
Het hotel ligt in het dorp Made in een gebied waar u heerlijk kunt fietsen, wandelen en zeilen, op 5 km van de rand van het schitterende
nationale park de Biesbosch. Het hotel heeft gratis WiFi, huurfietsen en een uitstekend à la carte restaurant Fundi, liever iets informeler kies
dan de bistro waar lichte maaltijden worden geserveerd.
Tevens ligt het hotel ligt op 25 minuten rijden van Breda en van het attractiepark de Efteling. Met de auto bent u in 35 minuten in 'sHertogenbosch. Er zijn verschillende golfbanen in de omgeving, waaronder de Oosterhoutse Golf Club op minder dan 20 minuten rijden.

Het Kerstdiner
Ontvangst met Cava + Amuse
Voorgerecht
Hert / rosbief / mosterd / macadamia / crème van knolselderij / chocolade / rode biet / blauwe bes / croutons van bloedworst
Tussengerecht
Bouillon / ossenstaart / knolselderij / pompoen / schuim van paddenstoelen
Tussengerecht
Snoekbaarsfilet / krokante risotto / spaghetti van wortel / courgette / gegrilde uienpuree / jus van truffel
Tussengerecht
Gepocheerde peer / mojito ijs / munt
Hoofdgerecht
Kalf / entrecote / krokante zwezerik / gekarameliseerde witlof / kroketje van aardappel en prei / jus met cognac en eekhoorntjesbrood
Dessert
Chocolade ganache / bavarois van anijs / crème van geitenkaas / schuimpje van amarene kers / gekonfijte citroen / frambozen tuille

Bij dit 2 daags Kerstarrangement is inbegrepen
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Welkomstdrankje
1 Overnachting op basis van een standaardkamer
1x Een uitgebreid Kerstontbijtbuffet
1x Een overheerlijk 6-gangen Kerstdiner

Prijs: € 95,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Toeslag Deluxe kamer is € 30,00 per kamer per nacht.
Toeslag Suite is € 50,00 per kamer per nacht.
De prijs van dit 2-daags Kerstarrangement is geldig met aankomst op 25 of 26 december 2018.
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