I’’m dreaming of
a white Christmas.
But, if the white
runs out,
I’’ll drink the red.

Kerst 2019
Kerst bij Hotel Den Haag Wassenaar is een bijzonder hoogtepunt van het jaar. In de
zomermaanden beginnen wij al met de voorbereidingen voor de mooiste dagen van het jaar!
Het programma en de gerechten worden met zorg samengesteld en geproefd om
uiteindelijk samen te smelten tot een ultiem resultaat. In de kerstmenu’s en de
kerstbuffetten ziet u de trend terug gaan naar “ambachtelijke en gezonde gerechten”
waarbij wij zoveel mogelijk gebruik maken van lokale leveranciers. Neemt u rustig de
tijd om een kijkje te nemen in onze verschillende activiteiten en arrangementen. Om
teleurstelling te voorkomen, adviseren wij u tijdig te reserveren. Wij verheugen ons op uw
komst en wensen u alvast hele fijne feestdagen en een gezond, smaakvol 2020!
Met gastvrije groeten,
Familie Luiten en medewerkers Hotel Den Haag Wassenaar.

Heeft u een allergie? Meld het ons!
Vegetarisch

Christmas Eve 24 december

Kerstbrunch 25 en 26 december

Geniet op kerstavond met uw familie en vrienden van een heerlijk 5-gangen menu in ons
restaurant. Dit preview menu is een voorproefje van het Grand Noel keuzemenu, wat beide
kerstdagen geserveerd wordt. Begin de kerst met een onvergetelijke avond.
Uiteraard serveren wij op kerstavond ook onze gerechten van de a la carte kaart.

Begin de kerst met een feestelijke brunch. U wordt ontvangen met een heerlijk glas
bubbels in één van onze sfeervol met kerst gedecoreerde zalen. Laat u verrassen door het
gevarieerde aanbod aan feestelijke, maar vooral heerlijke gerechten. Voor de kinderen is er
een speciaal kinderbuffet en entertainment.
Wij presenteren o.a.:

Een uitgebreid assortiment aan luxe broodsoorten en heerlijke zoete lekkernijen;
Een grote variëteit aan vleeswaren, vissoorten en kaassoorten;
Een saladebuffet met een ruime keuze aan smakelijke salades;

Live Cooking: onze keukenbrigade bakt a la minuut verse biefstuk, varkensfilets, zalm,
etc.;

Heerlijke warme gerechten met een pittig Oosters tintje, vegetarische schotels,
aardappel- en groentegarnituren en bijpassende sauzen;

Een feestelijk Grand Dessertbuffet met diverse soorten bavarois, mousse, ijstaarten en
fruitsalade.

Grand Noël Menu:
Volwassenen:
Kinderen 4 t/m 12 jaar:

v.a. 17.00 uur
€ 57,00
€ 28,50

Deze prijs is incl. drankjes: tapbier, wijn, fris,
binnenlands gedistilleerd, koffie en thee.

Aanvang:
Volwassenen:
Kinderen 4 t/m 11 jaar:

11.00 of 11.30 uur
€ 43,50
€ 21,75

Deze prijs is incl. water, koffie, thee en jus d`orange.
Kinderanimatie: Voor onze kleine gasten is er
een ruimte ingericht met springkussen, films en
knutselmaterialen.

Grand Noël
Ook dit jaar serveren wij een culinair 5-gangen keuzemenu. In ons sfeervolle restaurant
kunt u tijdens deze bijzondere dagen kiezen uit de speciaal geselecteerde gerechten waarbij
u zelf een 5 gangen menu kunt samenstellen. Het menu bestaat uit een voorgerecht, soep,
spoom, hoofdgerecht en een dessert.

Keuze menu
Amuse
Vitello tonnato

Trio van garnalen: Tempura garnalen, Hollandse garnalen, scampi met knoflooksaus

Rundercarpaccio met honingtomaatjes, Grano padano, pijnboompitjes en een pestodressing
Bietentartaar met geitenkaas, Balsamicodressing, bosuitje, granaatappel en koriander
Tartaar van rauwe en gerookte zalm met sjalotje, bieslook, dille en cornichons
Vers getrokken wildbouillon met een ravioli van bospaddenstoelen
Chinese tomatensoep met kip en taugé

Pittige wortelsoep met kokos en gember
Limoen spoom

Tongscharrolletjes gevuld met garnalen, wortel, pastinaakpuree, spinazie en champagnesaus
Angus steak met sherry-pepersaus, Hasselback aardappel en gegrilde groenten

Kalfsmedaillon met kalfssukade met hete bliksem, gegrild spek, haricots verts en
gepofte knoflookjus

Duet van herten biefstuk en hazenpeper met in rode wijn gekookt peertje, schorseneer,
gebakken paddenstoelen en pastinaak crème
Aanvang:
Volwassenen:
Kinderen 4 t/m 11 jaar:

v.a. 18.00 uur
€ 69,00
€ 34,50

Deze prijs is incl. tapbier, water, frisdranken, wijn en
vruchtensappen.
Kinderanimatie: Voor onze kleine gasten is er een
filmzaal en knutselen.

Lasagne van pompoen en courgette

Chocolade trio: combi van witte chocolade mousse, brownie en chocolade-ijs
Merinque met aardbeienijs, vanillemascarpone en in rosé gemarineerd fruit
Warme kaneelappeltjes met speculaas roomijs en slagroom

Crème brûlée met citrusvruchten compote en bloedsinaasappelijs

Diner Dansant

Kerst Live Cooking buffet 25 december

Wij maken van de kerst een groot feest. Onze huisband speelt en zingt al jaren herkenbare
classics, wat al meer dan 20 jaar een succes is. Geniet van de sfeer, een culinair 6-gangen
diner, de muziek, heerlijke wijnen en een prachtig aangeklede tafel. Tussen de gangen door
kunt u dansen naar hartenlust.

Ook dit jaar kunt u weer genieten van het uitgebreide buffet tijdens de Kerst Live cooking.
Om te beginnen kunt u kiezen uit de vele voorgerechten en soepen. Geniet van de ruime
keuze in koude en warme vis en vleesspecialiteiten en meer.
Onze koks bereiden voor u de heerlijkste gerechten, die u zelf uitkiest! Mocht u aan het
eind nog trek hebben, dan kunt u uw hart ophalen bij ons uitgebreide dessertbuffet.
Uiteraard is er voor de kleinere gasten een kids buffet.
Maak er een onvergetelijke kerst van met familie en/of vrienden.

Amuse
Cannelloni van gerookte zalm, Hollandse garnaal en citroen met rivierkreeft,
augurkengelei en mayonaise van Hollandse garnaal
Romige mosterdsoep met gebakken spekjes en bosui
Ravioli met ricotta, spinazie, knoflook, room, champignons,
gepofte tomaat en Grano Padano
Limoenspoon
Duet van Kalf en Rund: medaillons met gekarameliseerde banaansjalotjes,
paddenstoelen en een spaghetti van groenten.
Pure chocolade moelleux met karamel, aalbes en gezouten karamel-ijs
Koffie
Aanvang:
Volwassenen:
Kinderen 4 t/m 11 jaar:

v.a. 19.30 uur
€ 87,00
€ 43,50

Deze prijs is incl. tapbier, water, frisdranken, wijn en
vruchtensappen.

Aanvang:
Volwassenen:
Kinderen 4 t/m 11 jaar:

v.a. 18.00 uur
€ 67,50
€ 33,75

Deze prijs is incl. tapbier, water, frisdranken, wijn en
vruchtensappen.
Kinderanimatie: Voor onze kleine gasten is er een zaal
waar ze kunnen knutselen en film kijken.

Kerstdiner a la carte 26 december

Hoofdgerechten

Op 2e kerstdag kunt u vanaf 12.00 uur reserveren in ons restaurant voor een gezellig
kerstdiner. Er is speciaal voor de feestdagen, een selectie gemaakt van heerlijke soepen,
voor-, hoofd- en nagerechten. Voor onze kleinere gasten is er een ruime keuze uit
het wereldeters concept waarbij we kinderen kennis laten maken met verschillende
werelddelen.

Voorgerechten

Gegrilde zalmsteak met wilde spinazie, haricotsverts, garnalen en
een bearnaisesaus

€ 22,00

Tournedos poivre, romanesco, gepofte trostomaatjes en een Zweedse aardappel

€ 27,00

Hazenpeper met rode kool, appeltjes, preiselberen

€ 22,50

Gratin van geitenkaas, zoete aardappelschijfjes, rozemarijn, pastinaak, ui, feta
en room

€ 19,50

Kabeljauw met paddenstoelen, tagliatelle, krokante Serranoham, oude kaas
en spinaziesaus

€ 23,00

Hazenrugfilets met gebakken vruchten, stoofpeertje, spruitjes en een saus
van rode port en preiselbeeren

€ 25,00

Kalfsbiefstuk met een licht zoete rozemarijnsaus, paddenstoelen en
notenrisotto

Rundercarpaccio met pestodressing rucola, pijnboompitten en Grano Padano

€ 14,00

Paprika- tomatensalade met burrata, Parmaham, olijven en pesto

€ 12,50

Varkenshaas gevuld met pesto en zongedroogde tomaatjes gegratineerd
met brie, haricots verts, romanesco en aardappelgratin

€ 16,50

Dessert

Gerookte eendenborst met veldsla, avocado, walnoten en frambozendressing
Tonijntartaar met komkommer, Japanse mayonaise, rijstkroepoek en
sesamzaadjes
Schevenings proeverijtje: een selectie van diverse vissoorten:
Hollandse garnalen, paling en zalm en een kopje kreeftensoep

Gegrilde coquilles omwikkeld met rauwe ham en balsamicosiroop en scampi
in knoflook gemarineerd

Soepen

€ 14,00

€ 15,00

€ 15,50

Licht gezouten karamel bavarois met chocolade, slagroom en vanille roomijs
Merinque met aardbeienijs, vanillemascarpone en in rosé gemarineerd fruit
€ 9,50

Mosterdsoep met spekjes en bosui

€ 7,50

Bospaddenstoelensoep met room en croutons

Banaan royal: vanille en bananen-ijs met banaan, slagroom en koffietopping
Tiramisu

Romige kreeftensoep

Italiaanse tomatensoep met basilicum

Red Velvet: cake met witte chocola, bosvruchtenijs en een compote van vruchten

€ 7,00
€ 7,50

3 gangen keuze menu: € 41,00
soep - hoofdgerecht - dessert
3 gangenkeuzemenu: € 47,50
voorgerecht - hoofdgerecht - dessert
4 gangen keuzemenu: € 55,00
voorgerecht - soep - hoofdgerecht - dessert

€ 25,00

€ 21,00

€ 8,25
€ 8,00
€ 8,50
€ 9,00

Kerstdiner a la carte 26 december

Sylvesterparty 2019

Voor de jonge gasten

Happy New Year!
Bent u klaar voor een knallend oud & nieuw? U sluit 2019 af en start 2020 met een
spetterend feest. U swingt op de muziek onder het genot van de lekkerste hapjes en
drankjes. We starten met een heerlijk voorgerecht en een heerlijke soep. Waarna u wordt
uitgenodigd om te genieten van ons buffet. Om 12 uur knallen de kurken van de fles en
geniet u van een spetterende vuurwerkshow.
Na een spetterende avond is het natuurlijk heerlijk om te blijven overnachten in één van
onze kamers, waarna u de volgende ochtend rustig kunt bijkomen en nagenieten met een
ontbijt.

Voorgerechten
Tomatensoep

€ 5,00

Fruitspiesje met ham

€ 5,00

Knakworstkerstboom met komkommer
Minipizza caprese

€ 6,00
€ 5,50

Hoofdgerechten

Fishsticks met frites, mayonaise en komkommer

€ 10,50

Spaghetti bolognaise met geraspte jonge kaas

€ 11,00

Gehaktballetjes in saté saus met, kroepoek en frites
Hamburger met appelmoes, frites en mayonaise

Schnitzel met frites, appelmoes, cherrytomaatjes en mayonaise

Dessert

Kinderkerstverrassing

Voor de jonge gasten:
3 gangen kindermenu:

€ 11,00
€ 11,00

Om het nieuwe jaar goed te starten hebben wij een speciale aanbieding:
Sylvesterarrangement v.a. € 197,00 p.p. op basis van een 2 pers. kamer incl ontbijt XL
en excl. toeristenbelasting.
In combinatie met het Sylvesterarrangement bieden wij u een voorovernachting of een
verlengingsnacht aan á € 39,00 p.p. op basis van een 2 pers. kamer.
Graag zien wij uw reservering tegemoet.

€ 12,00

€ 5,50

3 t/m 11 jaar
€ 21,00

U kunt de kindergerechten ook afzonderlijk bestellen.

Aanvang:
Volwassenen:
Kinderen 3 t/m 11 jaar:

19.30 uur
€ 132,50
€ 66,25

Deze prijs is inclusief drankjes: bier, wijn, water,
frisdranken tapbier en koffie en thee

Nieuwjaarsontbijt XL

Kerstarrangementen

Op 1 januari 2020 bent u van harte welkom tijdens het Nieuwjaarsontbijt XL . Wij serveren
dit uitgebreide ontbijtbuffet van 8.00 uur tot 12.30 uur
Vanaf verschillende buffetten heeft u de keuze uit een ruim assortiment ontbijtgerechten,
diverse broodsoorten, vleeswaren en kaas . Onze kok bereidt de lekkerste gerechten zoals,
gebakken eieren, spek, worstjes en omeletjes.

I’m dreaming of a white Christmas...
Een witte kerst kunnen we niet garanderen, een heerlijk verblijf tijdens
de mooiste dagen van het jaar wel! Wij hebben voor u aantrekkelijke
arrangementen samengesteld. U verblijft in één van onze 92 comfortabele
hotelkamers. ’s Avonds geniet u van het Kerst Diner Dansant, het Grand Noël
of het kerstbuffet. De volgende ochtend staat er een uitgebreid ontbijtbuffet
voor u klaar.

Kerstavond arrangement

1 x 5 gangen diner op 24 december
(inclusief frisdranken, huiswijnen, tapbieren en vruchtensappen)
1 x overnachting

1 x kerstontbijtbuffet

Gratis Wifi, gratis parkeren

Prijs v.a. € 115,00 pp. op basis van een 2 persoons kamer
Aankomst op 24 december

White Christmas arrangement

1 x Diner Dansant
(inclusief frisdranken, huiswijnen, tapbieren en vruchtensappen)
1 x overnachting

Aanvang:
Prijs:
Kinderen t/m 11 jaar:

8.00 - 12.30 uur
€ 19,50
€ 9,75

Graag zien wij uw reservering tegemoet.

1 x kerstontbijtbuffet

Gratis Wifi, gratis parkeren

Prijs v.a.€ 146,50 per persoon op basis van een 2 persoons kamer
Aankomst 25 of 26 december

Jingle bells arrangement

1 x live cooking buffet
(inclusief frisdranken, huiswijnen, tapbieren en vruchtensappen)
1 x overnachting

1 x kerstontbijtbuffet

Gratis Wifi, gratis parkeren

Prijs v.a. € 127,00 per persoon op basis van een 2 persoonskamer
Aankomst 25 december

Grand Noël arrangement

1 x Grand Noël menu
(inclusief frisdranken, huiswijnen, tapbieren en vruchtensappen )
1 x overnachting

1 x kerstontbijtbuffet

Gratis Wifi, gratis parkeren

Prijs v.a. € 128,50 per persoon op basis van een 2 persoons kamer
Aankomst 25 en 26 december

Culinairarrangement

1 x Live Cooking Buffet (1e kerstdag)
(inclusief frisdranken, huiswijnen, tapbieren en vruchtensappen)

1 x Diner dansant (2e kerstdag)
(inclusief frisdranken, huiswijnen, tapbieren en vruchtensappen )
2 x overnachting

2 x kerstontbijtbuffet

Gratis Wifi, gratis parkeren

Prijs: € 273,50 per persoon op basis van een 2 persoonskamer
Aankomst 25 december

Voorwaarden
Prijzen zijn o.b.v. van 2 personen op een kamer
Inchecken mogelijk v.a. 14.00 uur

Prijs is excl. € 3,25 toeristenbelasting p.p.p.n.
Op basis van beschikbaarheid

I.p.v. ontbijt een brunch? € 25,00 toeslag p.p

Zijdeweg 54
2245 BZ Wassenaar
Tel: +31 (0)70 511 93 44
info@hoteldenhaagwassenaar.nl
www.hoteldenhaagwassenaar.nl
www.facebook.com/hoteldenhaagwassenaar

