
Best Western Plus Aldhem****Hotel - Grobbendonk

Van oud naar nieuw
31 december 2016

Gezellig kader 
Lekker eten en drinken
Muzikale omlijsting, met optredens van Pino Baresi, 
De Grietjes en DJ Sven Ornelis

De prijs: 
De receptie, het heerlijk menu in zaal d’Artagnan of in restaurant Rigoletto. Een rijke-
lijk gevuld nachtbuffet, Cava als aperitief, middernachtchampagne, de heerlijke wijnen, 
bieren en soft-drinks tot 4.00 uur, worden u aangeboden aan 125,- euro per persoon, 
all-in (kinderen -12 jaar: 65,- euro per persoon)

Afspraken:
Enkel schriftelijke reserveringen worden aanvaard. Gebruik hiervoor het speciale in-
schrijvingsformulier en verstuur dit per post naar:
Aldhem****Hotel - Jagersdreef 1 - 2280 Grobbendonk of per fax naar nr. 014 50 10 13, 
of bevestig per e-mail naar info@aldhem.be. Reserveren kan ook persoonlijk aan de 
receptie van het hotel. 

Extra diensten:
In combinatie met het diner heeft u de mogelijkheid te overnachten in een luxe dubbel 
kamer aan de prijs van € 129,- per nacht, of in een junior dubbel kamer aan € 99,- 
per nacht. Ontbijt met bubbels voor 2 personen inbegrepen (tot 12.00 uur). Kamers 
blijven beschikbaar tot 14.00 uur. U heeft tevens vrij gebruik van zwembad, sauna en 
whirlpool, ook op nieuwjaarsdag.

Uw reserveringen voor oudejaarsavond zijn pas definitief na vooruitbetaling van de 
deelnamekosten, ofwel via overschrijving op BE98 0013 6022 0993, ofwel ter plaatse 
aan de receptie van het hotel.
Reserveer tijdig. De plaatsen zijn beperkt.



Feestelijke hapjes 
*** 

Creatie van rivierkreeft/canihua, 
zalm/sesam en scampi/sint-jacobsvrucht 

*** 
Duo van Italiaanse soepjes met tomatenbrood 

Erwtensoepje met marsala
Roomsoepje van tomaat en basilicum 

*** 
Kalfsmédaillon “Bordelaise” met wintergroentjes 

en spies van krielaardappeltjes 
*** 

Verrassingsdessert 2017 
*** 

Mokka of thee met zoetigheden 
***

Wijnen: 
Cava “Helix Brut Selecion” 

Domaine de Grachies Côte de Gascogne 2015
 Grand Lanzenac Bergerac 2015 

Middernachtchampagne 

Menu
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