
DE BOULEVARD

Eindejaarsfeesten 2019 - 2020

Kerstdinerbuffet aan €62 per persoon
inclusief huiswijnen, water & koffie

24 & 25 december 2019 om 19u00 (live muziek door “Vos”)

Kerstfeest aan €62 per persoon
inclusief huiswijnen, water & koffie

25 december 2019 om 12u00 (live muziek door “Vos”)
Aperitief:  Prosecco La Jara brut - tapasplank
Koud:  Scampi - rode curry - parelcouscous
 Gravad lax - gemarineerde venkel - komkommerdressing
 Creuse oesters - vinaigrette van sjalot en rode wijnazijn
 Salade geitenkaas | Caesar salade | Salade met pancetta en makreel
 Carpaccio van kalfsvlees - zwarte truffel - Achelse blauwe
 Lekkers van het wild - zoete wintergarnituren
Soep:  Soep van pastinaak - rivierkreeftjes  
Warm:  Hertenbiefstuk - sjalot - rode porto
 Filet van kalkoen - jus met zachte mosterd - witloof
 Roodbaars - gebakken groene asperge - soja
 Pasta - schorseneer à la Flamande 
 Gratin met knolselder | Amandelkroketjes
Dessert:  Kleine desserts - chocolade fontein - ijs met toppings

Aperitief:  Prosecco La Jara brut - tapasplank
Koud:  Tartaar van wit blauw rund en zongedroogde tomaat - taco van Parmezaan 
 Gemarineerde Sint-Jacobsvrucht - gerookte paprika - limoen cress
 Grijze garnalen ‘classic’
 Creuse oesters - citroen - donker brood
 Salade geitenkaas | Caesar salade | Salade met pancetta en makreel
 Vitello tonnato
 Lekkers van het wild - zoete wintergarnituren
Soep:  Consommé van fazant - kruidenflensjes
Warm:  Parelhoen gevuld ‘Forestière’ - bospaddenstoel
 Tajine - wijting - mosselen 
 Hertenstoofsel - cranberry - rode wijn
 Risotto - spinazie - groene asperges
 Aardappelpartjes met rozemarijn | Witloof uit de oven |  
 Aardappelgratin met truffel
Dessert:  Kleine desserts - chocolade fontein - ijs met toppings

VOOR INLICHTINGEN OF RESERVATIES
Bel +32 11 26 35 13 of stuur ons een mail via f bsales@hihasselt.com

De Boulevard - Holiday Inn, Kattegatstraat 1 - 3500 Hasselt 



Eindejaarsfeesten 2019 - 2020

Réveillon aan €129 per persoon
31 december 2019 om 19u

inclusief aangepaste wijnen & water, drank tot 3u (huiswijn, pils & frisdrank)

Nieuwjaarsfeest aan €62 per persoon
inclusief huiswijnen, water & koffie

1 januari 2020 om 12u (live muziek door “Vos”)

Champagne - amuses
Gekonfijte kwartelboutjes - eendenlever - kweepeer

Zoete aardappelsoep - gegrilde tonijn - citroengras - paksoi - limoen
Sorbet van duindoornbes 

Lamsfilet - jus van gebrande ui - bospeen met ras el hanout
Cheesecake - likeur van bosbessen - crèmeux van witte chocolade 

Mokka - zoete afsluiter
Glas bubbels op 2020

Middernachtbuffet: erwtensoep - Franse & Belgische kazen 

Vanaf middernacht feesten we het nieuwe jaar in met dj in onze brasserie!
Avondkledij gewenst.

Aperitief:  Prosecco La Jara brut - tapasplank
Koud:  Tagliata van tonijn - mierikswortel 
 Halve babykreeft - parelcouscous 
 Salade geitenkaas | Caesar salade | Salade met pancetta en makreel
 Lekkers van het wild - zoete wintergarnituren
 Carpaccio van wit blauw rund - walnotencrème - knolselder
Soep:  Bisque van garnalen   
Warm:  Entrecôte - jus met rode wijn 
 Fish & chips - tartaar
 Geroosterde boerderijeend - honing - gember - shiitake
 Gewokte wintergroenten | Gratin met knolselder | Aardappel rösti
Dessert:  Kleine desserts - chocolade fontein - ijs met toppings

Reserveer uw diner samen met een overnachting rechtstreeks via ons 
en ontvang 10% korting op de kamerprijs.

VOOR INLICHTINGEN OF RESERVATIES
Bel +32 11 26 35 13 of stuur ons een mail via f bsales@hihasselt.com

De Boulevard - Holiday Inn, Kattegatstraat 1 - 3500 Hasselt 

DE BOULEVARD


