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HOTELARRANGEMENTEN EINDEJAAR 2021 
 

Zeer geachte gast, 
  

Wij bieden u wederom de mogelijkheid om de eindejaarsdagen feestelijk door te 

brengen in een gezellige en ongedwongen sfeer. 
 

Directie en medewerkers van ons bedrijf zijn dan ook graag bereid  
om u tijdens deze feestdagen in ons sfeervol aangeklede bedrijf te ontvangen. 

  
Vrijdag 24 december 

  
Check-in vanaf 15.00 uur.  

Wij ontvangen u met een lekker kopje koffie of thee 
en enkele zoete lekkernijen 

  
Na een gezellig apéritief, welk wij vanaf 18.30 uur serveren, presenteren wij u een door 

onze keukenbrigade samengesteld 4-gangen welkomstmenu. 
  
  

Zaterdag 25 december - 1e kerstdag 
  

Na een uitgebreid ontbijtbuffet bent u in de gelegenheid om zelf uw programma in te 
vullen. Onze receptiemedewerkers geven u graag de nodige informatie over 

 de diverse activiteiten in de nabije omgeving. 
. 

Vanaf 17.30 uur tot 19.30 uur verwelkomen wij u voor een apéritief in ons restaurant. 
Vervolgens serveren wij een avondvullend gastronomisch 5-gangen menu. 

  
 

Zondag 26 december - 2e kerstdag 

 
Na een uitgebreid ontbijtbuffet bent u wederom in de gelegenheid om zelf uw 
programma in te vullen. Onze receptiemedewerkers geven u graag de nodige 

informatie over de diverse activiteiten in de nabije omgeving. 
  

Vanaf 17.30 uur tot 19.30 uur verwelkomen wij u voor een apéritief in ons restaurant. 
Vervolgens serveren wij wederom een avondvullend  

gastronomisch 5-gangen menu. 
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 TARIEVEN PER PERSOON: 

 
 

Arrangementsprijs 24 december  € 119,00 
(overnachting, 4-gangen welkomstdiner en ontbijt) 

 

Arrangementsprijs 25 december  € 139,00 
(overnachting, 5-gangen kerstdiner en ontbijt) 

 

Arrangementsprijs 26 december  € 139,00 
 (overnachting, 5-gangen kerstdiner en ontbijt) 

 

 
Arrangementsprijs kinderen 6 t/m 12 jaar 50% 
v/d arrangementsprijs 
(op de kamer van de ouders en aangepaste menu’s) 
                        
Toeslag één-persoons kamer €   15,00 p/p p/d 
Toeslag twee-persoons kamer voor één-persoons gebruik  €   39,00 p/p p/d 
 

 Toeslag comfort-plus kamer €   15,00 p/p p/d 

 Toeslag torensuite €   45,00 p/p p/d 

  
 

Indien u een vroegere aankomstdatum wenst of uw boeking wilt  
verlengen, is dit uiteraard mogelijk.  
Neemt u vrijblijvend contact op met onze receptie of kijk naar de hoteltarieven 
op onze website. 

 
  

RESERVERINGEN: 

  
Na uw reservering sturen wij u een email met de schriftelijke bevestiging, welke 
u ondertekend aan ons dient te retourneren. Tevens verzoeken wij om uw 
reservering te garanderen door middel van een credit card nummer met 
bijbehorende vervaldatum. 
 

  

SLUITINGSPERIODE: 31-12-2021 t/m 2 januari 2022 
Op vrijdag 31 december, zaterdag 1 januari en zondag 2 januari is ons hotel 
gesloten. Vanaf maandag 3 januari bent u wederom van harte welkom.  
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K E R S T   2 0 2 1 

Zeer geachte gast, 

Wederom bieden wij u de mogelijkheid om tijdens de kerstdagen in een sfeervolle 
ambiance te tafelen. Directie en medewerkers van ons bedrijf zijn dan ook graag  
bereid u tijdens deze dagen in gepaste sfeer te ontvangen. 

Lunch op 1e Kerstdag 
➢ Tussen 12.30 uur en 16.00 uur serveren wij een 4-gangen gastronomisch 

menu in ons sfeervolle kasteel. 

Diner op 1e en 2e Kerstdag 
➢ Vanaf 17.30 uur tot 19.30 uur bent  u van harte welkom  in ons sfeervolle  
 kasteel. Aansluitend serveren wij een avondvullend 5-gangen gastronomisch menu 

MENU DE NOEL / KERSTMENU 

Kerst-amuse 

Voorgerecht 
48 Uur onder druk gemarineerde Scandinavische zalm | groene salade | 

crunchy gepofte rijst | vinaigrette van ponzu en citrus | crème van gele curry | 
1e Tussengerecht 

In roomboter gebakken tarbotfilet | crème van knolselderij | 
ravioli gevuld met paddenstoelen | jus van morieltjes  

2e Tussengerecht 
Borstfilet van boerderijeend | loempiaatje van gekonfijte eendenbout |  

gekarameliseerde rode ui | rode wijnsaus 
Hoofdgerecht 

Rosé gebraden rugfilet van Europees edelhert | wildjus van vossebessen | 
pompoen met spekjes | spruitjes | witlof | amandelaardappeltjes  

Dessert 
Cheescake van framboos | ijs van witte chocolade en framboos | meringue | gel van 

bloedsinaasappel | crumble van chocolade  

Menuprijs lunch per persoon € 65,00 (4-gangen zonder 2e tussengerecht) 
Menuprijs diner per persoon € 75,00 (5-gangen incl. 1e e n 2e tussengerecht) 

4-gangen wijnarrangement € 32,00 / 5-gangen wijnarrangement € 38,00 
 
Indien u met betrekking tot het door ons samengestelde menurt  problemen heeft met een of 
meerdere gerechten, zijn wij graag bereid enkele vervangende suggesties met u te bespreken. 

Een menu met een verkleinde portionering is mogelijk voor kinderen tot 12 jaar voor de helft 
van de vermelde prijzen. 

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende geinformeerd te hebben. 
Indien u nog vragen heeft, aarzelt u dan niet om met ons contact op te nemen. 

Met dank voor het reeds in ons gestelde vertrouwen, verblijven wij in afwachting van uw 
eventuele reservering. 

Met vriendelijke groeten, 
Directie en medewerkers Kasteel Elsloo 
 

 
 
 

Voor uw tijdige reservering: 
0 4 6 - 4 3 7 7 6 6 6  of  info@kasteelelsloo.nl 


