Wij wensen u
Prettige feestdagen
door te brengen in
Congres Hotel
Luik
FEESTVREUGDE
KERSTMIS NIEUWJAAR 2019 - 2020

Nieuwjaarsarrangement
• Van 31 december tot 2 januari •

Pack Bronze
•
•
•
•
•

1 nacht in een 2 persoons standaard kamer****
Nieuwjaarsbuffet met live muziek.
Gratis toegang tot het nieuwjaarsfeest het Hotel 31/12.
Brunch van de dag met bubbels vanaf 09u30 (drank inbegrepen).
Gratis toegang in onze wellness/fitness.

Pack Silver
•
•
•
•
•

1 nacht in een 2 persoons standaard kamer****
7 gangen menu inclusief aangepast wijnarrangement.
Gratis toegang tot het nieuwjaarsfeest van het Hotel 31/12.
Brunch van de dag met bubbels vanaf 09u30 (drank inbegrepen).
Gratis toegang in onze wellness/fitness.

Opties

• Uw nacht in een suite met jacuzzi: vanaf 79€/nacht.
• Eenpersoonstoeslag vanaf 40€/nacht.

Vanaf 215€/pers.
Op basis van 2 personen. Betaling bij reservering.
Opties:
• eenpersoonstoeslag vanaf 40€/nacht
• supplement voor kinderen - 12 jaar oud*: vanaf 102,50€

Vanaf 235€/pers.
Op basis van 2 personen. Betaling bij reservering.
Opties:
• eenpersoonstoeslag vanaf 40€/nacht
• supplement voor kinderen - 12 jaar oud*: vanaf 137,50€
* menu(s) of buffet(s), overnachting en ontbijt inbegrepen

Nieuwjaarsarrangement
• Van 31 december tot 2 januari •

Gold Pack (van 31/12 tot 02/01))

• 2 nachten in een standaard kamer****
• 7 gangen menu inclusief aangepast wijnarrangement.
• Gratis toegang tot het nieuwjaarsfeest van het Hotel 31/12
(drank inbegrepen).
• Brunch van de dag met bubbels vanaf 09u30 (drank inbegrepen).
• Gratis toegang in onze wellness/fitness.
• Aankomst op 30 december: 3 gangen menu op 1/01
• Aankomst op 31 december: 3 gangen menu op 30/12
• Ontbijt met bubbels 02/01.
Op 2 januari om 10 uur, gratis en individueel bezoek: Museum van La Boverie
(200 m van het hotel). U zult de prachtige permanente collecties
van Gauguin, Picasso, Delvaux, Monet ontdekken ...

Opties

• Uw nacht in een suite met jacuzzi: vanaf 79€/nacht.
• Eenpersoonstoeslag vanaf 40€/nacht.

Met het menu op 31/12:
vanaf 315€/pers.
Met het buffet op 31/12:
vanaf 295€/pers.
Op basis van 2 personen. Betaling bij reservering.
Opties:
• eenpersoonstoeslag vanaf 40€/nacht
• supplement voor kinderen - 12 jaar oud*: vanaf 80€
* menu(s) of buffet(s), overnachting en ontbijt inbegrepen

Nieuwjaarsmenu
• 31 december om 19u •

Het Oudejaarsavond aperitief
*
Voorgerechten : mesheften in tartaar, mayonaise met citroenparels zeewier,
eendenparmentier met truffel
**
Skrei gravelax, groene appels en selderij, rode biet, met vanille geparfumeerde vinaigrette
***
Kalfszwezerik, geroosterde pinda’s peren gel met kaneel
****
Proeverij rond vergeten groenten
*****
Ijstussengerecht, tomaat-selderij, wodka
******
Hinde , geraspte ganzenlever, taartje met geroosterde uien, peperwildsaus,
bittere chocolade, romige aardperen
*******
Gorgonzola kroket, rode wijn reductie, Luikse siroop en kaneel
********
Finger Vanilla, ijsstronk uit Alaska, framboos en Verbena
*********
Koffie en huisgemaakte mignardises

Menu aan 125€/pers. incl dranken*

In het restaurant vergezeld met live muziek.
Gratis toegang het Nieuwe Jaars Partij van het Hotel vanaf 23h. Betaling bij reservering.
* aangepaste wijnen, bieren van vat, frisdranken, Genièvre, koffie en thee

Oudejaarsbuffet
• 31 december vanaf 19u •

Ter land

Ter Zee

Terrines met veenbessen,
hert en sinaasappel

Fregola salade met garnalen
en multi kleurige paprika

Verrines met ganzenlever,
peperkoek en kweeperen chutney

Krab , mayonaise met Yuzu

Baby ananas gevuld

Wrap met rode biet, gerookt vlees en verse kaas
Rundercarpaccio, balsamico parels,
truffel mayonaise.
Eenden paté en geconfijte framboos
Kalfs tartaar met blokjes ganzenlever,
zongedroogde tomaten en groene pesto
Profiteroles gevuld met eendenmousse,
appel gelei

Canadese kreeft in Bellevue,
Aspic met kleine groenten.

Hoofdgerechten

Nagerechten

Jachtschotel op Ardeense wijze

Witte chocolade mousse
en Panna Cotta met twee coulis

Eendenborstfilet met mandarijnen
Gegrilde zalm steak Ratatouille
van groenten

Kaasplank uit onze onze regio’s, Luikse siroop
Kleine karamel taarten en pecannoten

kalfsfilet met een korst van rode pesto

Gebakjes van onze banketbakker
Verse fruitsalade verrijkt met steranijszaad

Zeeuwse oester en ass zeevruchten

Vlees cannelloni,
gegratineerd met truffelroom

Zalm in Belle vue met gambas

Gevulde en gegratineerde aardappelen

Mini kerststronk en mini desserts

Tonijn tartaar met Aziatische toets

Seizoens groenten gratin

Nieuwjaarstaart

Krab met farfalles salade,
fijne groenten en citroen mayonnaise

Raviole van zeeduivel met prei en roze bes

Appel beignets met kaneel, ijsbar

Rode kool met golden appels

Wekpotjes van verschillende visrillettes
en Tapenades

Soep: cappuccino van bospaddestoelen met spek
Show cooking: gebakken ganzenlever met peperkoek en gecarameliseerde appeltjes
Om middernacht, de nieuwjaarstaart !
Groot warm,koud buffet en dessert « à volonté » & show cooking.

105€/pers. drank inclusief* • Betaling bij reservering.

* aangepaste wijnen, bieren van vat, frisdranken, Genièvre, koffie en thee.

New year party
• 31 december vanaf 23u •

Een priveconcert in de feestzalen :
Vier het nieuwjaarsfeest mee bij ons party!
Luxueuze snacks inbegrepen.
Vier het nieuwjaarsfeest bij onze party mee !

60€/pers.
Drank de hele
avond inbegrepen*!
Betaling bij reservering.

* aangepaste wijnen, bieren van vat,
frisdranken, Genièvre, koffie en thee.

New Year Brunch
• 1 januari van 12u tot 16u •

Ter land

Lendenborstfilet, linzen en verse vijgen
Wrap met gerookte kalkoen
en soja paddenstoelen

Ter Zee

Zalmtartaar en kabeljauw,
schaaldieren vinaigrette

Carpaccio van kalfsvlees en rundvlees

Komkommer gevuld met zeevruchten,
zoete Curry mayonaise

Crème brulée van ganzenlever,
vlierbessen coulis

Tomaat en garnalen en gevulde perziken
met tonijn

Taartje met gerookte everzwijn en andijvie

Halve kreeften in Bellevue, whisky cocktailsaus.

Profiteroles gevuld met verse kaas
en gerookte ham

Gerookte paling,
gerookte forel en gerookte haring

Terrine en patés uit de Ardennen

met beukenhout gerookte zalm,
gehakte sjalotten, toast
Fontijn van oesters en schaaldieren
met hun garnituur

Hoofdgerechten

Nagerechten

parelhoen met eekhoorntjesbrood

Mini gebakjes van het nieuwe jaar

Geroosterde zeebaars op een bedje
van prei met curry

Frambozemousse met witte chocolade korrels

Kleine beenhammen, Dragon mosterd crèmesaus

Ijskar met sauzen en koekjes

De traditionele gegarneerde zuurkool
Mini hamburgers en mini quiches

Verse fruitsalade met verse mint
en meringue schilfers

Zoete aardappel gratin en gerookte spek

Profiteroles, chocoladesaus en vanille-ijs

Aardappelen gebakken
met knoflook en rozemarijn

Kaasplank, gedroogd fruit,
Luikse siroop en krenten brood

Gepocheerde peren met steranijszaad

Macarons

Taartjes van rood fruit en crème van chiboust

Rundsgebraad met een bospaddestoelen
roomsaus

Hele zalm in Bellevue, kruiden gelei

Soep: mosselen cappuccino, curry room.
Show cooking: Maak uw eigen roerei: truffel, gerookte zalm, wilde paddenstoelen.

Groot warm, koud buffet en dessert « à volonté » feestmateriaal en nieuwsjaar ijstaart !

50€/pers. drank inbegrepen
1/2 prijs voor kinderen onder de 12 jaar • Betaling bij reservering.

Zuurkool van het jaar
1ste week van Januari
Kom onze heerlijke ‘’Choucroute royal’’ proeven !
met een glaasje jenever aangeboden
1 januari: zuurkoolbuffet vanaf 17:30 uur

19,50€/pers.
Kinderen onder de 12:
11€ met een dessert

Wil je verwend worden
tijdens de feestdagen...
Wilt je een feestelijk make-up of geniet
van de voordelen van een schoonheidsverzorging tijdens de feestdagen,
denk aan ons wellnesscenter Zenao.

Informatie en reserveringen
Congres Hotel Liege
Esplanade de l’Europe 2
4020 Liège
Tel : 04 244 12 00
reception@hotelliege.eu

WWW.CONGRESHOTELLIEGE.BE

Volg ons op Facebook & Instagram:
Van der Valk Congres Hotel Liège

