RESERVEREN
U kunt telefonisch reserveren op 070-744 88 30
of via e-mail: info@tgoudehooft.nl.

VOORWAARDEN

Reserveren is verplicht.

Bij een kerstontbijt-reservering vragen wij
een aanbetaling van € 10,00 per persoon.

Bij een kerstdiner-reservering vragen wij een aanbetaling
per reservering, te weten: € 75,00 bij 2-3 personen,

€ 150,00 bij 4-5 personen, € 225,00 bij 6-8 personen.

Bij meer dan 8 personen bespreken wij de aanbetaling met u.
De aanbetaling dient binnen 5 werkdagen na reservering

bijgeschreven te zijn op rekeningnummer: NL09INGB0006808094.
o.v.v. uw naam/1e óf 2e Kerstdag en ontbijt óf diner .

De overige kosten voor het kerstontbijt en kerstdiner
zullen op de dag zelf geschieden.

De betaling van de hotelarrangementen geschiedt
middels een volledige aanbetaling.

Wij werken volgens de Uniforme Voorwaarden Horeca.

Hotel-restaurant ‘t Goude Hooft

Dagelijkse Groenmarkt 13 - 2513 AL Den Haag
070 744 88 30 | www.tgoudehooft.nl
tGoudeHooft

Eerste en Tweede Kerstdag
heerlijk genieten van een sfeervol
ontbijt of een romantisch diner...

KERSTONTBIJT
Na een warm welkom kunt u met de gehele familie genieten van

een luxe ontbijt met een grote variatie aan gerechten welke aan tafel

worden geserveerd. Dit heerlijke kerstontbijt bestaat uit:

één warme drank naar keuze, één glas jus d’orange, diverse luxe

broodjes, confituren, verscheidene soorten vleeswaren, kaas,
gerookte zalm, roerei met spek en vers fruit.

Prijs: € 19,50 p.p., kinderen t/m 12 jaar € 14,50.
Aanvang vanaf 9.30 uur. Einde 12.30 uur.

KERSTDINER

Zowel eerste- als tweede Kerstdag verwelkomen wij u

graag in ‘t Goude Hooft voor een overheerlijk kerstdiner.

Kerst betekent bovenal gezelligheid... Daarom zullen dit jaar

beide kerstdiners begeleid worden door live entertainment!

Tijdens het kerstdiner kunt u een keuze maken uit de diversiteit

aan heerlijke gerechten van ons feestelijke kerstmenu.
Ontvangst vanaf 18.00 uur.

KERST HOTELARRANGEMENTEN

Wilt u heerlijk dineren en in een fantastische ambiance overnachten

in één van onze 8 luxe suites? Dat behoort uiteraard ook tot de

mogelijkheden. Bij aankomsten op 24 december, 25 december
en/of 26 december, verzorgen wij graag het volgende

hotelarrangement: Een overnachting in een suite naar keuze met

gebruik van de minibar, een heerlijk kerstdiner bestaande uit een
4-gangen kerstmenu met op 1e en 2e Kerstdag live entertainment.

De volgende ochtend verzorgen wij een luxe ontbijt, naar keuze
in uw suite of in het restaurant. Elke suite is voorzien van een

aparte living en aparte slaapkamer, een jacuzzi, minimaal

2 flatscreen tv’s en een open haard. Op www.tgoudehooft.nl

vindt u meer informatie over de hotelarrangementen.

VOORGERECHTEN
RUNDERCARPACCIO met truffelmayonaise, rucola,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas
STEAK TARTARE met augurk, rode ui, kappertjes,
mosterd, ketchup en Worcester sauce, geserveerd met toast
ZALMTARTAAR met zoetzure komkommer, sjalotten, radijs,
kappertjes, mierikswortelmayonaise, geserveerd met toast
GARNALENCOCKTAIL met Hollandse en Noorse garnalen
en een cocktailmayonaise
AVOCADO EGG BENEDICT met tomatenrelish,
Hollandaise saus, geserveerd op een brioche

TUSSENGERECHT
Scroppino van citrus

HOOFDGERECHTEN
COMBINATIE VAN KALFSSUKADE EN TOURNEDOS
met aardappelmousseline en een saus naar keuze
KIP VAN HET SPIT met aardappelgarnituur,
huisgemaakte appelcompote en salade verte
ZEETONG met hazelnoot beurre blanc
ZEEBAARS EN PAPILLOTTE met witte wijn, tijm, limoen en knoflook
GEVULDE PAPRIKA met geitenkaas en ratatouille, geserveerd met rijst

D E S S E RT
‘GOUDE’ VERRASSING

Prijs € 64,50 p.p.
(exclusief consumpties)
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