WSHS.NL

DECEMBER MAGIC @
BOUTIQUE HOTEL RELAIS & CHÂTEAUX WEESHUIS GOUDA

DECEMBER VOLGENS
RELAIS & CHÂTEAUX WEESHUIS GOUDA
Het is de doorkijk van buiten naar binnen, die de
magische sfeer van Kerst direct oproept, de lichttonen van
honderden lampjes aan de monumentale gevels van dit
voormalige klooster en weeshuis.
De herkenbare geur van knapperend haardvuur en
specerijen uit de kerstkeuken, het harmonieert als een volmaakt
duet. Kerstsfeer in iedere hotelkamer, ruisende rokken,
u heft het glas: op alles wat geweest is, wat is en wat komen
gaat…

WONDERFULL
PETIT NOËL

CHRISTMAS
CLASSIC

CHRISTMAS
ALL OVER

1 nacht

2 nachten

3 nachten

- ontvangst tussen 13 en 16 uur
met COCO’s Christmas
afternoon tea
- knusse kerstsfeer op uw kamer
- overnachting in één van onze
luxe accommodaties
- vitaal en luxe ontbijtbuffet
in kerstsfeer
- the ultimate Christmas dinner
in restaurant LIZZ
inhoud van de menu’s staat hiernaast

- welkomstkoffie met arrenslee cake
- knusse kerstsfeer op uw kamer
- twee overnachtingen in één van
onze luxe accommodaties
- vitaal en luxe ontbijtbuffet in
kerstsferen (beide ochtenden)
- COCO’s Christmas afternoon tea
- night before x-mas dinner
at COCO’s
- the ultimate Christmas dinner in
restaurant LIZZ
inhoud van de menu’s staat hiernaast

- welkomstkoffie met kerststol
- knusse kerstsfeer op uw kamer
- drie overnachtingen in één van
onze luxe accommodaties
- vitaal en luxe ontbijtbuffet in
kerstsferen (drie ochtenden)
- COCO’s Christmas afternoon tea
- night before x-mas dinner
at COCO’s
- the ultimate Christmas dinner
in restaurant LIZZ,
inhoud van de menu’s staat hiernaast

dresscode:

fa la la la la feestelijk

dresscode:

sweet and twisted, like a candy cane

actuele
prijzen en
uitgebreide
informatie vindt
u op wshs.nl

dresscode:

sparkling, comfy and bright

COCO’S
NIGHT BEFORE
X-MAS DINNER

vrijdag 23 t/m zaterdag 31 december
van 18 tot 20.30 uur
Het is de betovering van heel veel kerstlichtjes
die de kerstsfeer direct zal oproepen!
We ontvangen u met warme glühwein en
lekkers bij de vuurkorf (als het weer het niet
toe laat, in de poort van het WSHS).
Een magische avond, stijlvol, sfeervol,
zoals COCO die het liefste ziet!

COCO’S CHRISTMAS
AFTERNOON TEA

de hele maand december,
iedere dag tussen 13 en 16 uur

MENU

daar zorgen we voor!

- ontvangst glühwein met gesuikerde noten
- aan tafel licht gerookte pompoensoep met
paddenstoelen, geroosterde hazelnoot, specerijen
en oude goudse kaasroom
- kaasfondue met gepofte bieten, geroosterde
bospeen, witlof parten, spruiten, gemarineerde
champignons, radijsjes, breekbrood, bladerdeegstengels, stokbrood, kruidenboter en een gemengde
salade met frisse dressing
- side dish gegratineerde quiche van fazant
en zuurkool
- charcuterie casselerrib, fricandeau en rookvlees
- nagenieten met stoofpeer wshs, koffie en thee
met kerstkoekjes en -kransjes

actuele prijzen en uitgebreide informatie vindt u op wshs.nl

actuele prijzen en uitgebreide informatie vindt u op wshs.nl

Ervaar de meest ultieme kerstsfeer en geniet van COCO’s
Christmas Afternoon Tea. De mooiste taartjes en andere
zalige zoetigheden worden aangevuld met een mooie
wildbouillon, smaakvolle fazantquiche en uiteraard COCO’s
favorites (luxe rijkelijk belegde sandwiches).
Wij werken met het theeritueel van Dammann Frères uit Parijs
en uiteraard kunt u bij ons verwachten dat de presentatie enorm
ou la la gaat worden.
Kortom, u gaat genieten van warme traditionele kerstsferen,
verrassende smaaksensaties en pure romantiek,

THE ULTIMATE
CHRISTMAS
LUNCH & DINNER
@ LIZZ

woensdag 21 t/m vrijdag 30 december
Wanneer u de gevel van het Weeshuis
aanschouwt, verzekeren wij u een mooie
glimlach. Deze gevel, versierd met honderden
stralende lichtjes betovert u en roept de
magische sfeer van Kerst direct op!
Na een feestelijk ontvangst in COCO met
een glas champagne, nodigen wij u uit aan
tafel. Daar lacht de avond u toe en gaan
wij u, culinair gezien, helemaal in de watten
leggen!
actuele prijzen en uitgebreide informatie vindt u op wshs.nl

MENU

- ontvangst met champagne in COCO
tartelette soubise, kaviaar, brandade
irish mór oester boerenkool, lychee, mierikswortel
marigold pompoen, passievrucht, koffie
- let’s begin, gasten worden aan tafel in LIZZ uitgenodigd
coquille en hollandse garnaal kimchi, ananas, avocado
kabeljauw en truffel paddenstoelen, sinaasappel, brioche
fazant en ganzenlever zuurkool, druif, macadamia
hertenrug en kruidkoek biet, bosbes, chartreuse
millefeuille en mascarpone koffie, appel, karamel
- best christmas ever, er is nóg meer ...
koffie, thee en mignardises
nougat en vanille roomijs chocolade, marshmallow
beignets gember, muscovado, room
christmas chocolate bar specerijen, gedroogde vruchten, noten

I ONLY DRINK
CHAMPAGNE
ON TWO
OCCASSIONS,
WHEN I AM
IN LOVE AND
WHEN I AM NOT.
- COCO CHANEL

RESERVEREN VIA WSHS.NL

- alle voorwaarden en actuele prijzen vindt u online
(prijzen die online vermeld staan zijn leidend)
- allergenen in overleg m.b.t. aannemen reservering
- menu’s zijn ook geheel vegetarisch te bestellen
- voor alle reserveringen geldt een aanbetaling
- annuleren kan tot 14 dagen voor aankomst
kosteloos, daarna wordt de aanbetaling omgezet
in annuleringskosten

WE MAKE OUR OWN WINTER WONDERLAND @
BOUTIQUE HOTEL RELAIS & CHÂTEAUX WEESHUIS GOUDA

