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

Hotel-Kerstarrangement
• Van 24 tot 26 december •

Arrangement 1 nacht (aankomst 24/12)
•
•
•
•
•

1 nacht in een dubbele standard kamer****
5 gangen menu met live concert vanaf 19u dranken inbegrepen.
Ontbijt met bubbels.
Gratis toegang tot onze wellness/fitness.
Bewaakte parkeerplaats gratis wifi.

Arrangement 2 nachten (aankomst 24/12 tot 26/12)

• 2 nachten in een dubbele standard kamer****
• Kerstmenu van 5 gangen met live concert vanaf 19u dranken inbegrepen.
• Gastronomisch 3 gangen menu (begeleid door een live piano concert)
dranken niet inbegrepen.
• Ontbijt met bubbels.
• Gratis toegang tot onze wellness/fitness.
• Bewaakte parkeerplaats gratis wifi.

Opties

• Uw nacht in een suite met jacuzzi: vanaf 79€/nacht.
• Eenpersoonstoeslag vanaf 40€/nacht.
• Toeslag comfortkamer: vanaf 25€/pers./nacht.

Voor 24/12 tot 25/12
Met het kerstmenu: vanaf 140€/pers.
Met het kerstbuffet: vanaf 110€/pers.
Op basis van 2 personen. Betaling bij reservering.
Supplement voor kinderen - 12 jaar oud*: vanaf 76€
Voor 25/12 tot 26/12
vanaf 130€/pers.
Op basis van 2 personen. Betaling bij reservering.
Supplement voor kinderen - 12 jaar oud*: vanaf 76€
Met het kerstmenu: vanaf 230€/pers.
Met het kerstbuffet: vanaf 200€/pers.
Op basis van 2 personen. Betaling bij reservering.
Supplement voor kinderen - 12 jaar oud*:
1 nacht: vanaf 63,50€ • 2 nachten: vanaf 58€ / nacht
* menu of buffet, overnachting en ontbijt inbegrepen

Kerstmenu

• 24 december om 19.00 uur •
Het kerst aperitief
*
Voorgerechten: flan met morieljes, Pata-Negra, gepocheerde oester in kruiden gelei
**
Carpaccio van blauwvintonijn, granité van mango,
tartaar van st jacobsvlees gearomatiseerd met limoen
***
Op de huid gebakken zeebaars, gerookte knoflook, fregola met pesto olie en chorizo
****
Sorbet
*****
Kapoen op lage T°, braadjus met salie, geglaceerde butturnut en gebakken ganzenlever, kastanjes
******
Warme chocoladetaartje, walnoot en karamel roomijs, schuimpje van vanillesaus
*******
Koffie en huisgemaakte mignardises

Menu voor 85 € inclusief drankjes*

Gevolgd door de groep live. Betaling bij reservering.
* aangepaste wijnen, bieren van vat, frisdranken, Genièvre, koffie en thee

Kerstbrunch
• 24 december om 19.00 uur •

Ter land

Pekingsalade,
gecarameliseerde eendenborst en gember
Tartaar van kalfsvlees met pistachenoten
en gedroogde vruchten
Avocado’s met ham mousse
uit het zwarte woud
Met spek gevulde pannenkoeken
en bruin bier
Hamwildrollade met morilles crème
Ganzenleverterrine
met zijn garnituurtjes

zalmrollettjes, citroen crème en Yuzu parels

Ter Zee

Kabeljauw in dragon broodkruimels

Hoofdgerechten

Tiramisu met rode vruchten

Hele vis in “Belle -Vue”,
Bloody Mary gelei

Gerookte vergeten groente gratin

Kaasplank uit het hart van onze regio’s

Halve kwartel met boschampignons

Witte chocolade mousse met frambozen
en knapperige koekjes

waterval van oesters met zalmeieren
en assortiment van verrines
Hele garnalen in citroenolie,
verse tomaten en kervel
Gerookte zalm uit Noorwegen, haring blinis
Rode tonijn in tartare,
mandarijnen en rivierkreeft

Gepocheerde peren met kaneel
rode wijn en Badiane
Geroosterde biefstuk
en kerst wijn saus
Cannelloni met eend
met truffel crème

Soep: kastanje – en butternut roomsoep
Show cooking: gevulde kerstkalkoen

60€/pers. aperitief en koffie inbegrepen
Betaling bij reservering.

Nagerechten

Exotische salade met pisang
Mini kerststronk
Fruit taarten en gebakjes
van onze banketbakker

Kerstbrunch

• 25 december van 12.00 tot 16.00 uur •

Ter land

Zoete en zoute lollies

Ter Zee

Gerookte zalm, roze bessen en sjalotten

Hoofdgerechten

Konijn met rozemarijn en bruin bier

Nagerechten

Assortiment eendenborstfilet met vijgen chutney

Tapenades en kaviaar van aubergine, Grissini

Kabeljauw met rivierkreeft en blanke botersaus

Kerst paté met peren

Zeelandse holle oesters op ijs met zijn specerijen

Parmentier van eenden gehakt met truffel

Assortiment mini taartjes
met noten en witte chocolade.

Rundvlees carpaccio met truffelmayonaise

Gamba’s gemarineerd in groene pesto en dille

Halve peren met veenbessencoulis.

Fijne vleeswaren uit onze Ardennen, jagersbrood

Zalm in gravelax, kruidencoulis

Hazelnoot appels

Kwartel mousse in verrine
met rode vruchten coulis

Tartaar van blauwvintonijn,
verse mango’s en koriander

Zeebaaarsfilet met olijfolie op een bed van
pennes met tomaten

Koude Pasta salades, kip met truffels
en zongedroogde tomaten.

Zeebrasem tartaar van erwten met munt

Raviolies van langoustines en krab

Diverse verrinesmet zeevruchten en geleien

Met honing gelakte kwartel

Pasta-krab salades met ananas

Ass gebakken groenten op grootmoederswijze

Appel Tatin met kaneel

Chocoladefontein, vers fruit, ijsbar
Seizoensfruit salade en meringues
Mini tiramisu Oreo en speculoos
Kaasplank uit onze regios met Luikse siroop
Mignardises van onze banketbakker
en ass zoetigheden.

Soep: Bretoense vissoep
Show cooking: in een korst gebakken rundergebraad met morillessaus
Niet te vergeten onze befaamde kerststronk!

Brunch «à volonté» met live muziek en animatie voor de kinderen.
50€/pers. drank niet inbegrepen (1/2 prijs voor kinderen onder de 12 jaar)
Betaling bij reservering.

Kerststronkjes

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

