KERSTARRANGEMENTEN 2022
KERSTAVOND

117

overnachting 24-25 december, 4-gangen menu van de chef en ontbijt
1e KERSTDAG

140

overnachting 25-26 december, 5-gangen kerstdiner en ontbijt
2e KERSTDAG

140

overnachting 26-27 december, 5-gangen kerstdiner en ontbijt
Kinderen tot 12 jaar zijn welkom tegen de helft van het betreffende arrangementstarief (bij verblijf op
dezelfde kamer als de ouders). Tijdens het diner wordt rekening gehouden met kleinere porties.

KERSTDINER
inloop: vanaf 18.30 uur
aanvang diner: 19.00 uur
Het uitgebreide kerstmenu treft u bijgevoegd aan.

TOESLAGEN
1-persoons kamer

15

2-persoons kamer voor 1-persoons gebruik

35

upgrade naar Comfort-plus kamer

15

upgrade naar Molensuite

33

upgrade naar Torensuite

45

Alle genoemde prijzen zijn per persoon per dag excl. toeristenbelasting.
Inpassing van het kerstarrangement in een langer verblijf is uiteraard mogelijk.
Voor meer informatie en reserveringen staan we u graag te woord.
Onze receptie is bereikbaar via:
T:

+31 (0) 46 4377666

E:

info@kasteelelsloo.nl

Fijne feestdagen!
Team Kasteel Elsloo
Maasberg 1 | 6181 GV Elsloo | www.kasteelelsloo.nl
Vier kerst in 'ons' kasteel!

KERSTMENU
SCANDINAVISCHE ZALMFILET
gepekeld, met paksoi, krokant gepofte aardappel, gele currycrème en vinaigrette van ponzu
KABELJAUWFILET
op de huid gebakken, met crème van knolselderij, ravioli van paddenstoelen en jus van morieljes
BORSTFILET VAN BOERDERIJEEND
met een loempia van eendenbout, gekarameliseerde rode ui en rode wijnsaus
HERTENRUGFILET
rosé gebraden, met pompoen, amandel, aardappel, witlof, spruitjes en krachtige wildjus

CREATIE VAN FRAMBOOS
ijs van witte chocolade en framboos, cheesecake van framboos, gele room en chocoladecrumble
Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Heeft u wensen, laat het ons weten.

WIJNARRANGEMENT
4 – GANGEN WIJNARRANGEMENT kerstavond

32

5 – GANGEN WIJNARRANGEMENT 1e en 2e kerstdag

39

Of vraag naar onze uitgebreide wijnkaart.

EINDEJAARSSLUITING
Vanaf zaterdag 31 december t/m donderdag 5 januari is ons hotel-restaurant gesloten.
Wij verwelkomen u graag weer vanaf vrijdag 6 januari 2023!

Vier kerst in 'ons' kasteel!

