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Verrassend feestelijk genieten
bij Van der Valk Stein-Urmond
Lieve gasten,
De feestdagen zijn een tijd vol verrassingen. Verrassingen onder de kerstboom, verrassende uitjes en verrassend lekker
eten. Vooral aan die laatste twee willen wij, als Hotel Stein-Urmond, vanzelfsprekend iets bijdragen. Daarom kunt u bij
ons, zoals ieder jaar, weer verrassend genieten van onze buffetten, menu’s, overnachtingen, arrangementen en de
speciale jubileumeditie van onze Sylvesterparty.
Dit alles in een gezellige sfeer met vrienden en familie. En familie is niet alleen belangrijk voor u, maar ook voor ons. U
denkt natuurlijk meteen aan de Van der Valk-familie, die vanzelfsprekend aanwezig is, maar ook achter de schermen is
het net één grote familie; afwassers, managers, bediening, koks, technische dienst, huishouding, receptie, noem maar op.
Iedereen werkt keihard samen om u zorgeloze en verrassende feestdagen te bezorgen.
In deze brochure vindt u alle informatie over de talloze mogelijkheden tijdens de feestdagen bij Hotel Stein-Urmond.
Van een romantisch weekendje weg tot een kerstdiner met de hele familie. Lees vooral ook de informatie over onze
Sylvesterparty op pagina 12. Dit is een jubileumeditie en belooft dit jaar extra spectaculair te worden!
Wij wensen u alvast hele verrassende feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Directie en medewerkers van Van der Valk Hotel Stein-Urmond
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Mocht u deze komend jaar ook weer willen
ontvangen, vragen wij u vriendelijk om
uw naam, adres en e-mailadres te
versturen naar marketing@
stein.valk.com.
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Als gecertificeerd
Green-Key hotel gaan wij
bewust om met het milieu. Hierdoor
hebben wij besloten om papierverbruik
te beperken en vanaf volgend jaar over
te stappen naar een digitale
feestdagenbrochure.
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Drie- en viergangen Kerstmenu
HOOM, THUIS BIJ VAN DER VALK - BEGANE GROND

DRIEGANGENMENU

VOORGERECHTEN

Aanvang 1e kerstdag			
Aanvang 2e kerstdag			

12.30 uur
12.30 uur

Prijs volwassenen			

47,50 euro

Carpaccio van hert
Rucola | tomaat | olijf | stokzwam | rode portsiroop
Wildpaté
Crostini | vijg | rode ui compôte | frisée
Gemarineerde scampi
Zoete aardappelpuree | zeekraal | venkel

VIERGANGENMENU

Geitenkaas
Gegrilde groenten | crostini | frisée | rode bietengelei

Aanvang Kerstavond			
17.00 uur
Aanvang 1e kerstdag			
16.00 uur
					19.30 uur
Aanvang 2e kerstdag			
16.00 uur
					19.30 uur
Prijs volwassenen			

Gerookte zalm
Komkommer | tomaat | kappertjes | veldsla | gember
Gerookte eendenborst
Bloemkool | cranberry | rucola | zoete aardappelpuree

57,50 euro

SOEPEN
Kreeftenbisque
Rivierkreeft | venkel | dille

inclusief
standaard
dranken
arrangement

HOOFDGERECHTEN

DESSERTS

Hertenbiefstuk
Aardappelgratin | stoofpeer | pompoen |
oesterzwam | sugar snaps | rode wijnsaus

Vers fruit met sorbetijs
Verse vruchten | cassissorbet |
passievruchtsorbet | limoensorbet

Tournedos
Knolselderijpuree | tomaat |
groene asperge | truffelsaus

Mokka panna cotta
Blauwe bes | koffiegel | slagroom
Chocolademousse
Zoute caramel | mint | sinaasappelgel

Wildzwijn medaillons
Aardappelgratin | rode kool | spruiten | wildjus

Blackberry cheesecake
Cassissorbet | koffiegel | blauwe bes

Eendenborst
Knolselderijpuree | wortel | spinazie |
venkel | rösti | rode wijnsaus

Stoofpeer trifle
Kaneelijs | compote van peer en vlierbloesem | mint

Gamba’s
Risotto | groene asperge | wortel |
rode peper vinaigrette

Kaasplank
4 soorten kazen | noten | jam | kletzenbrood

Zalmfilet
Aardappelpuree | spinazie | radijs |
venkel | Hollandaisesaus
Kabeljauw
Hete bliksem | prei | oesterzwam | romige kerriesaus
Ravioli met eekhoorntjesbrood
Pompoen | oesterzwam | rucola |
pijnboompit | truffelolie

Wildbouillon
Wortel | knolselderij | stokzwam
Romige champignonsoep
Paddenstoelen | truffel | bieslook
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SOEP
Licht gebonden
tomatensoep

DESSERT
Kinderijsje

VOORGERECHTEN
Kipkerriesalade met ananas
***
Zalmcocktail
***
Stokbrood met kruidenboter

HOOFDGERECHTEN
Tagliatelle met tomaten-basilicumsaus
***
Frietjes met mayonaise, appelmoes,
groentesticks en een snack naar keuze
***
Tournedos met eigen jus,
spinazie en frietjes
***
Gebakken zalm met witte wijnsaus,
aardappelpuree en sugar snaps

Kindermenu
24, 25 EN 26 DECEMBER

3-GANGENMENU
22,50 euro

4-GANGENMENU
25,00 euro
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Live-Cooking Kerstbuffet
HOOM, THUIS BIJ VAN DER VALK - BEGANE GROND

inclusief
standaard
dranken
arrangement

Live
Cooking

VOORGERECHTEN

LIVE-COOKING

Kreeft met Belgische citroenmayonaise
Coppa di Parma, spinata romana, Parmaham,
pepersalami
Gepocheerde hele zalm met cocktailsaus
Gerookte forel met mosterd-dillesaus
Gerookte eendenborst met sinaasappelcompôte
Gerookte makreel met kapperappeltjes en
ravigottesaus
Hertenham en wildzwijnham met veenbessencompôte
Wildpaté met mango chutney
Rundercarpaccio met truffelmayonaise

Varkenshaasmedaillons, hertenbiefstuk en
ossenhaaspuntjes met de volgende sauzen;
peperroom, béarnaise, tijm en champignonroom
Zeebaars, kabeljauw en zalmfilet met de volgende
sauzen; witte wijn en Hollandaise
Ravioli met ricotta en spinazie
Scampi op Oosterse wijze
Pizza uit onze steenovens
Runder rib-eye gesneden van het stuk met truffelolie
Roerei met spek (uitsluitend tijdens brunch)

HOOFDGERECHTEN
Gemengde salade
Tomaat en komkommer
Aardappelsalade met spekjes, bieslook en gerookte
amandelen
Rode koolsalade met rozijnen
Waldorfsalade met mandarijntjes en walnoten
Pastasalade met tonijn in tomatensaus
Rode bieten met geitenkaas

Wildstoverij
Paddenstoelenrisotto
Konijn op Limburgse wijze
Rode kool en spruitjes
Aardappelgratin met een vleugje truffel
Winterse groentenmelange
Rosevalaardappeltjes
Stoofpeertjes
Grove groenten uit de steenoven

SOEPEN

DESSERTS

SALADES

BRUNCHBUFFET

DINERBUFFET

Aanvang 1e kerstdag			
Aanvang 2e kerstdag			

12.30 uur
12.30 uur

Aanvang kerstavond			
Aanvang 1e kerstdag			
Aanvang 2e kerstdag			

18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur

Prijs volwassenen			
Prijs kind 8 t/m 11 jaar			
Prijs kind 3 t/m 7 jaar			

62,50 euro
30,00 euro
20,00 euro

Prijs volwassenen			
Prijs kind 8 t/m 11 jaar			
Prijs kind 3 t/m 7 jaar			

62,50 euro
30,00 euro
20,00 euro

Diverse soorten ijs, kinderijs en vers fruit
Witte chocolademousse met passievrucht,
stroopwafel en bitterkoekjes
Donkere chocolademousse met mokkaboontjes
en zoute karamel
Kaneel panna cotta met kletskoppen en kersen
Chocoladefontein met Callebaut chocolade
Boomstamgebak met Nutella, slagroom,
profiteroles en crème brûlée

Pompoensoep met bosui en stukjes courgette
Wildbouillon met bospaddenstoelen en groene
asperges

KINDERHOEK
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Diverse snacks, frietjes, sausjes en appelmoes
Kinderpizza’s
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Winterdroom Kerstbuffet
1e VERDIEPING

VOORGERECHTEN

WARME GERECHTEN

BROOD
Steenovenbroden, minibroodjes, stokbroden, focaccia,
breekbroodjes en boter, aioli en tapenades

LIMBURGS
Konijn in het zuur, rode kool, spruitjes, krieltjes met
rozemarijn en tijm, zalm met witte wijnsaus, varkenshaas met
champignonroomsaus, roerei en spek*, kippenpasteitje
met bladerdeegbakje* (* = uitsluitend tijdens brunch)

KAAS
Parmezaan, truffelkaas, grottenkaas, brie, Fourme d’ambert,
stroop, druiven en diverse noten

inclusief
standaard
dranken
arrangement

BRUNCHBUFFET

DINERBUFFET

Aanvang 1e kerstdag			
Aanvang 2e kerstdag			

11.30 uur
11.30 uur

Aanvang 1e kerstdag			
Aanvang 2e kerstdag			

17.00 uur
17.00 uur

Prijs volwassenen			
Prijs kind 8 t/m 11 jaar			
Prijs kind 3 t/m 7 jaar			

50,00 euro
25,00 euro
17,50 euro

Prijs volwassenen			
Prijs kind 8 t/m 11 jaar			
Prijs kind 3 t/m 7 jaar			

57,50 euro
25,00 euro
17,50 euro
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À LA MINUTE GESNEDEN
Wildzwijn procureur aan het buffet gesneden, rib-eye
VIS
van het stuk gesneden met truffelsaus, pommes duchesse,
Gepocheerde zalm met cocktailsaus, gerookte zalm met grove groentenmelange, béarnaisesaus en groene
bieslook en kappertjes, pepermakreel met ravigotesaus, pepersaus
gerookte forel met gembercrème, haring met gesnipperde
ui, Noorse garnalensalade en tonijnsalade
MEDITERRAANS
Pasta met groenten en tomatensaus, cannelloni met
VLEES
een vulling van ricotta en spinazie met bechamelsaus,
Serranoham, hertenham met veenbessen, gerookte kabeljauwfilet met tomatensalsa en tijm, aardappelgratin
kipfilet met truffelsaus, coppa di Parma, diverse soorten met rozemarijn
wildpaté, gerookte eendenborst met rode uiencompôte,
fuet en chorizo
OOSTERS
Kipreepjes op Oriëntaalse wijze, buikspek in Oosterse
marinade, rijst, kroepoek en gefrituurde uitjes, grote
SOEPEN & SALADES
garnalen met noodles, roerbakgroenten en zoetzure saus
SALADES
Gemengde salade, komkommer en tomaat, Caesarsalade, KINDERHOEK/SNACKCORNER
rode biet met geitenkaas, huzarensalade, waldorfsalade, Tomatensoep, diverse snacks, frietjes, sausjes en
aardappelsalade, couscoussalade en pastasalade
appelmoes
SOEPEN
Bospaddenstoelenroomsoep en runderbouillon met fijne DESSERTS
groente en rode port
Schepijs, warme kersen, slagroom, chocoladefontein,
vers fruit, red velvet cake, chocolademousse, profiteroles
en diverse soorten kleine gebakjes
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Sylvesterparty jubileumeditie

Live-Cooking Nieuwjaarsbuffetten

31 DECEMBER 2019

1 JANUARI 2020

Ook in ons jubileumjaar eindigen wij het jaar met een
spetterende feestavond en beginnen wij het nieuwe
jaar met veel vuurwerk en champagne! Omdat het ons
jubileumjaar betreft maken we er een speciale, extra
feestelijke editie van.

NIEUWJAARSONTBIJT MET LIVE-COOKING

Onze jubileumeditie staat in het teken van ‘Casino
Royale’. Laat u verrassen door de smaakmeisjes die
u voorzien van culinaire hapjes, uitgebreide buffetten,
barretjes, casinoruimte, live muziek, DJ, special acts en
uiteraard een grote vuurwerkshow. En dit allemaal in een
prachtig aangeklede locatie.

CHAMPAGNEBRUNCH MET LIVE-COOKING

Kortom, de perfecte ingrediënten voor misschien wel het
mooiste feest van het jaar! Wilt u deze Sylvesterparty niet
missen?
Reserveer dan snel uw kaarten bij onze medewerkers van
de receptie, bereikbaar via 046 426 90 30.

PROGRAMMA

DINSDAG 31 december 2019

20.00 uur
21.00 uur
0.00 uur
0.30 uur
02.00 uur

110,00 euro (prijs op basis van all-in)

Feestelijke ontvangst
Opening uitgebreide dinerbuffetten
Champagne en vuurwerk
Dessertbuffet
Einde Sylvesterparty
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Doorlopend van
8.00 - 11.00 uur
Prijs volwassenen
20,00 euro
Prijs kind 4 t/m 11 jaar 10,00 euro
(0-3 jaar gratis)

Aanvang		
12.30 uur
Prijs volwassenen
40,00 euro
Prijs kind 4 t/m 11 jaar 20,00 euro
(0-3 jaar gratis)

NIEUWJAARSBUFFET MET LIVE-COOKING
Aanvang 		
17.30 uur
Prijs volwassenen
40,00 euro
Prijs kind 4 t/m 11 jaar 20,00 euro
(0-3 jaar gratis)

Happy New Year...
May all your wishes come true
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Wèntjerdruim
arrangement

Under the Christmas
tree arrangement

3-daags arrangement
149,50 euro p.p.

3- / 4-daags arrangement
249,50 euro p.p. / 349,50 euro p.p.

In de maand december wordt de stad Sittard
omgetoverd tot een winterse droomwereld. Met
een sfeervol historisch marktplein en binnenstad.
Er zijn leuke activiteiten in wintersfeer met muziek
en live optredens. Voor de kinderen zijn er vele
attracties zoals een ijsbaan en het huis van de kerstman.
Ook een bezoek aan het Kerstcircus behoort tot de
mogelijkheden. Laat uw winterdroom dus uitkomen in
kerststad Sittard.

Voor onze gasten, die de gehele Kerst in ons hotel willen doorbrengen, zijn er onze speciaal samengestelde
Kerstarrangementen. U heeft de keuze uit een 3- of 4-daags arrangement. In beide arrangementen bieden wij u de
keuze tussen een heerlijk dagje relaxen in Thermae 2OOO óf een bezoek aan een voorstelling van het Kerstcircus.
Daarnaast kunt u natuurlijk genieten van de culinaire specialiteiten van onze keukenbrigade.

Het arrangement bestaat uit:
• Een verrassing op de kamer
•2 x hotelovernachting
•2 x luxe ontbijtbuffet
• Deelname aan dinerbuffet met Live-Cooking * óf een
3-gangen keuzemenu incl. 2 drankjes
• Amusetocht: Een culinaire wandeling door de historische
Sittardse binnenstad
Voorwaarden:
Aankomst arrangement vanaf 13-12-2019 t/m 5-1-2020
Prijzen op basis van een 2-persoonsbezetting. Toeslag
1-persoonskamer € 30,00 per nacht.
Toeslag diner tijdens de Kerstdagen € 32,50 p.p.
* Buffetten in het hotel zijn incl. drankjes uit ons standaard
drankenarrangement
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Het 3-daags arrangement bestaat uit:
• Verrassing op de kamer
• Dinerbuffet met Live-Cooking *
• Viergangen keuzemenu *
• 2 x overnachting
• 2 x luxe ontbijtbuffet
• Entree Kerstcircus óf toegang Thermae 2000

Het 4-daags arrangement bestaat uit:
• Verrassing op de kamer
• Dinerbuffet met Live-Cooking *
• Viergangen keuzemenu *
• Brunch met Live-Cooking *
• 3 x overnachting
• 3 x luxe ontbijtbuffet
• Entree Kerstcircus óf toegang Thermae 2OOO

Voorwaarden:
Aankomst arrangementen: 24 of 25 december 2019
Verlenging arrangement mogelijk voor slechts € 47,50 p.p. per nacht inclusief ontbijt
* Buffetten en diners in het hotel zijn inclusief drankjes uit ons standaard drankenarrangement

It’s the most wonderful
time of the year
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MEER INFORMATIE OF RESERVEREN?
046 426 90 30
info@stein.valk.com
www.hotelstein.nl
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