Geachte heer / mevrouw
Hierbij sturen wij u met veel plezier onze kerstdocumentatie 2021 toe.
Bent u alweer met uw gedachten bij de kerst?
Kerst is het ideale moment om er even tussen uit te gaan en om te genieten van de tijd
met familie en vrienden. Uiteraard biedt Kloosterhotel la Sonnerie wederom een
fantastisch kerstarrangement aan. Het hotel is met de Kerstdagen mooi sfeervol versierd
en branden er vele lichtjes.
3-Daags Klooster Kerst Arrangement
U komt aan op vrijdag 24 december en schuift om 18:30 uur aan tafel voor een
culinair 4-gangen Pre-kerst menu. De volgende ochtend tussen 08:00 uur en 10:30 uur
start u goed met een uitgebreid Kerstontbijt in buffetvorm.
Vanuit het hotel kunt u heerlijk de natuur in om een frisse neus te halen. Voor de
sportievelingen hebben wij een mooie winterse wandeling uitgezet van 12 km,
eventueel in te korten naar 10 km. Deze wandeling leidt u langs de vele mooie plekjes
van Son en Breugel. U krijgt van ons een rugzakje mee met lekkere versnaperingen
voor onderweg.
Op 1e Kerstdag 25 december ’s avonds verwachten wij onze gasten rond de klok van
18.30 uur voor het aperitief en amuse van het huis waarna wij u vervolgens naar uw
tafel begeleiden alwaar u van het 7-gangen Amuse diner geniet.
De volgende ochtend, 2e Kerstdag tussen 08:00 uur en 10:30 uur eindigt uw arrangement
met wederom een uitgebreid Kerstontbijt. Voor de liefhebbers hebben wij ook voor deze
2e dag een mooie wandeling uitgezet door de buitengebieden van Son en Eindhoven Noord
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en zien uw bezoek tijdens
de kerstdagen met plezier tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Addy & Marianne van den Hurk
Hans & Arianne van de Loo
Kloosterhotel Restaurant la Sonnerie
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Menu Kerstavond 2021
24 december
Bijlage 1:

Tartaar van Zeebaars met fritots van gerookte paling en wasabi

Wildbouillon met Madeira, kervel en Wonton

Tournedos van Kalfsukade
met Kloosterspek en een saus van port

Verrassingsdessert
“ Noël“

Het diner op Kerstavond start om 18 :30 uur
Menuprijs Kerstavond:
4-gangen ( Voorgerecht – Soep – Hoofdgerecht – Dessert )

€ 55,00 p.p.
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Kerst Amuse Menu 2021
1e Kerstdag
Bijlage 2:

Gerookte paling in een gouden ei,
met een roereitje van Kervel
*****

Aubergine taartje
met pesto en Mozzarella
*******

Tompouce van zalm en dille
******

Crème van Kerrie en Gamba’s
*******

Bitterbal van gekonfijte Eendenbout
met grove mosterd en rucola
******

Parelhoen
met pruimedanten
******

Koffie parfait
met kletskoppen en Kahluaroom

Het diner op 1e Kerstdag start om 18 :30 uur
Prijs Kerstmenu, 7 gangen:

€ 74,50 p.p.
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Reserveringsformulier
Naam
:
Adres
:
PK + Plaats :
E-mailadres :
Telefoonnummer:

________________________________
_________ _______
________________
_____________________
_____________________

3-Daags Kerstdiner La Sonnerie, aankomst 24 december
• 4 gangen culinair Pre-Kerst diner
• Overnachting met uitgebreid Kerstontbijt
• Kerstwandeling met rugzak met lekkernijen
• 7-gangen Culinair Amuse-Diner
• Overnachting met uitgebreid Kerstontbijt
• Kerstwandeling 2, optioneel
De kosten voor bovenstaand arrangement bedragen:
€ 280,00 p.p. op basis van een standaard 2-persoonskamer
€ 320,00 p.p. op basis van een standaard 1-persoonskamer
Uitbreidingsmogelijkheden
Toeslag luxe kamer
€ 15,00 per nacht
Toeslag suite
€ 35,00 per nacht
Verlengingsnacht 2e Kerstnacht, inclusief ontbijt
€ 117,50
op basis van een tweepersoonskamer
Let op,
De keuken van la Sonnerie is op de 2e kerstavond gesloten.
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