Kerstavond vrijdag 24 december
Geniet van een magisch 4-gangenkerstmenu Kerstavond, inclusief krakende
sneeuw onder de winterbotjes en een gezellig haardvuur om je heerlijk te
verwarmen!

4-gangenkerstmenu
o

ontvangst om 18.30 uur met een feestelijk hapje en
sprankelende bubbels

Menu
Aperitief met welkomsthapje
*****
Gerookte eendenborst, vijgen,
cramique en zijn garnituren
*****
Romig soepje van wilde boschampignons
****
Fazant ‘fine champagne’, appel, veenbessen, wintergroentjes
en aardappelkrokketjes
*****
Feestelijke kerststronk
€42.50 per persoon excl. drankenarrangement
€59.50 per persoon incl. drankenarrangement (gedurende 3 uren)
Drankenarrangement: huiswijnen, tappils, frisdrank & waters.
Het is ook steeds mogelijk om de dranken per consumptie
te bestellen.

Reserveren kan via info@eurotel-lanaken.be
of 089-722822

Kerstdag zaterdag 25 december
Wat wordt het heerlijk tafelen tijdens deze gezellige kerstavond, bij
fonkelend kaarslicht.

4-gangenkerstbuffet
o
o

ontvangst om 18.30 uur met sprankelende bubbels en een
feestelijk hapje
buffetten geopend vanaf 19:00 uur om volop te genieten van
een 4-gangenkerstbuffet

Menu
Aperitief met welkomsthapje
*****
Koud buffet
Uitgebreide keuze uit
o.m. diverse vlees- en visbereidingen,
diverse salades, ..
*****
Winters soepje
****
Warme gerechten
Uitgebreide keuze met o.m. wild, visgerechten en vegetarische
gerechten, alsook groenten- en aardappelbereidingen
*****
Feestelijk dessertbuffet

€42.50 per persoon excl. drankenarrangement
€59.50 per persoon incl. drankenarrangement (gedurende 3 uren)
Drankenarrangement: huiswijnen, tappils, frisdrank &
waters.
Het is ook steeds mogelijk om de dranken per
consumptie te bestellen.
Reserveren kan via info@eurotel-lanaken.be
of 089-722822

Oudejaarsavond –31 december 2021
Life won’t sparkle unless you do! Eindig het oude jaar en begin het nieuwe jaar
feestelijk en geniet van wereldse gerechten!

Feestelijk 4-gangenbuffet
o
o
o
o
o
o

Sprankelende bubbels en aperitiefhapjes. Ontvangst vanaf
18:30
buffetten geopend vanaf 19.00
Dranken inbegrepen tot 03:00 (excl. sterke alcoholische
dranken).
Om middernacht klinken we met een glaasje champagne op het
nieuwe jaar
Live muziek en swingende dansavond met Danny Kerkhofs
Einde 03:00

Menu
Aperitief met welkomsthapje
*****
Onze koude buffetten bestaan o.m. uit zalm, vitello tonato, tomaat
mozzarella, Italiaanse ham met meloen, rundscarpaccio, wildpastei,
scampi, gerookte eendenborstfilet, vergezeld met een brede waaier van
verse salades en groenten, aardappelsalade, pasta’s, sausjes en een
broodbuffet, …
*****
Bisque van kreeft
****
Warm hoofdgerechtenbuffet met o.m. stoofpotjes, fazantenfilet,
tongrolletjes, konijn, vegetarische lasagne, uitgebreid vleesassortiment
op de grill, aangepaste groente-en aardappelbereidingen, …
*****
Feestelijk dessertbuffet met zoete lekkernijen; als chocolademousse, vers
fruit, bavarois, panna cotta, soesjes, roomijs,
tiramisu, chocolade fontein, …
€119.50 per persoon.
Kidsprijzen:
0-5 jaar:
gratis
6-11 jaar: €29.50
12-15 jaar: €55.00
Vanaf 16 jaar geldt de prijs van een volwassen
persoon
Reserveren kan via info@eurotel-lanaken.be
of 089-722822

