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De kerst- en eindejaarssfeer opsnuiven in de winterse straten van
het historische hart van Antwerpen...
Hilton Antwerp Old Town op de Groenplaats verandert tijdens de
eindejaarsperiode steevast in het walhalla voor liefhebbers van
gezelligheid, verwennerij en feestgedruis.

KERST - EN EINDEJAARSPROGRAMMA 2014 - 2015
VOOR LEVENSGENIETERS DIE FEESTEN IN STIJL,
HEEFT HILTON ANTWERP OLD TOWN EEN EXCLUSIEF
PROGRAMMA SAMENGESTELD VOOR DE GEZELLIGSTE
DAGEN VAN HET JAAR.
KERSTPROGRAMMA 2014

• 24/12
Kerstavond diner in Brasserie Flo Antwerp
• 25/12
Kerstbrunch in de Belle Epoque Balzaal
		
Kerstdag lunch en diner in Brasserie Flo Antwerp			
		

EINDEJAARSPROGRAMMA 2014 - 2015
• 31/12
		
• 01/01

Oudejaarsavond diner in Brasserie Flo Antwerp
Dansavond met DJ in de Bar
Nieuwjaarsbrunch in de Belle Epoque Balzaal

Gedurende de ganse feestperiode van 1/12 tot en met 05/01 serveren wij in de
Lobby Lounge een feestelijke editie van de Royal Sinjoor Afternoon Tea.

EEN VOORPROEFJE VAN DE FEESTDAGEN
•

06/12

De Sint bezoekt Brasserie Flo Antwerp

VOOR MEER INFORMATIE

Vertrouw op onze kerstcoördinator :
+32 (0)3 204 82 87 of
+32 (0)3 204 86 88 of

feesten.antwerp@hilton.com

KERSTAVOND VOOR
FIJNPROEVERS
24 DECEMBER - DINER
25 DECEMBER - LUNCH EN DINER
BRASSERIE FLO ANTWERP
KERSTDINER INCLUSIEF
•
•

aperitief, 5-gangen menu,
koffie of thee
live muzikaal entertainment*

* Enkel tijdens het diner op 24 december

DETAILS
•
•
•
•

•

aanvang aperitief 12u30 - lunch 13u
aanvang aperitief 19u - diner 19u30
80 euro per persoon excl. dranken
105 euro per persoon
incl. wijnarrangement, frisdranken
en water
kledij - smart casual

RESERVERINGEN

Zie bijgevoegd formulier

MENU
Amuse bouche
Terrine van kreeft, parfait van eendenlever en zongedroogde tomaat
ingekleed met Gandaham, sinaasappelvinaigrette en kruidentuintje
Consommé van wild met kervel en
herfstgarnituur
Zeetongfilet, langoustinestaart,
romige wittewijnsaus, grijze garnalen
en Parijse champignons
Langzaam gegaarde jonge bosduif,
jus geparfumeerd met Vadouvan,
pompoen en zoete aardappel
Kerstijsdessert
Koffie/thee met versnaperingen

KERSTBRUNCH

25 DECEMBER
BELLE EPOQUE BALZAAL

•

BRUNCH ALL-IN

kinderen kunnen hun creatief talent
laten zien in een kleurwedstrijd.
Ieder kind wint een prijs

(één prijs per kind)

•
•
•
•
•

sprankelend aperitief
ontbijt-, koud, warm, en dessertbuffet waaronder oesters, gerookte
zalm, heilbot, wildgerechten,...
dranken (frisdranken, huiswijn,
Belgische bieren, water, koffie/thee,
fruitsappen)
live muzikaal entertainment
deelname aan een tombola met
prijzen zoals een verblijf in een
Hilton binnen Europa, een fles
Champagne,...

RESERVERINGEN

Zie bijgevoegd formulier

•
•

een bezoek van de ‘Kerstman’
kinderspeelhoek voor
de allerkleinsten

DETAILS
•
•
•
•
•

aanvang 12u30 tot 15 u
64 euro per persoon (vanaf 12 jaar)
40 euro voor kinderen (6 t.e.m. 11 jaar)
gratis voor kinderen (0 t.e.m. 5 jaar)
laat uw auto veilig achter in
parking ‘Groenplaats’ en betaal
een forfait van slechts 5 euro voor
een parkeertijd tot middernacht op
de dag van de brunch.

HARTVERWARMEND
GENIETEN
1 DECEMBER T.E.M 5 JANUARI
LOBBY LOUNGE
Winter ! De dagen worden korter, de
avonden langer. Als het buiten kouder
wordt, verandert de Lobby Lounge in een
knusse ontmoetingsplaats waar het aroma
van versgebakken wafels en
pannenkoeken met dampende
chocolademelk beschouwd worden als
de ideale hartverwarmers.
Of geniet van een feestelijke editie van onze
traditionele Royal Sinjoor Afternoon Tea.
DETAILS
•
•
•

vanaf 14u30 tot 17u
glaasje Champagne, scones,
‘fingersandwiches’, mini patisserie aangevuld met kerstheerlijkheden
22.50 euro per persoon

RESERVERINGEN

+32 (0)3 204 12 29 of
BrasserieFlo.Antwerp@hilton.com

OUDEJAARSAVOND IN STIJL
MENU

31 DECEMBER - DINER
BRASSERIE FLO ANTWERP
OUDEJAARSAVOND DINER INCLUSIEF
•
•
•
•

aperitief, 6-gangen menu,
koffie of thee
live muzikaal entertainment
uniek zicht op het vuurwerk om
middernacht vanop het terras op de
5de verdieping
dansavond met DJ vanaf 23u
in de Bar

DETAILS
•
•
•
•
•

aanvang aperitief 19u - diner 19u30
welkomstgeschenkje voor iedereen
115 euro per persoon excl. dranken
150 euro per persoon incl.
wijnarrangement, frisdranken
en water
kledij - smart casual

RESERVERINGEN
Zie bijgevoegd formulier

Amuse bouche
Cappuccino van Zeeuwse oesters,
gegratineerde creuze oester en
oester natuur
Halve Canadese kreeft “à la nage”
Gepocheerde grietfilet gevuld met
mousse van krab, wittewijnsaus,
cantharellen en winterpostelein
Verfrissende limoensorbet met
sprankelende Cava
Rosé gebakken hertekalf, jeneverbessen, savooikool, jonge spruitjes,
veenbessen en wildsaus
Torentje van nougatine Montélimar,
chocolade galette en compote van
bosbessen
Koffie/thee met versnaperingen

NIEUWJAARSBRUNCH

1 JANUARI 2015
BELLE EPOQUE BALZAAL

•

BRUNCH ALL-IN
•
•
•
•
•

sprankelend aperitief
ontbijt-, koud, warm, en dessertbuffet waaronder oesters, gerookte
zalm, heilbot, wildgerechten,...
dranken (frisdranken, huiswijn,
Belgische bieren, water, koffie/thee,
fruitsappen)
live muzikaal entertainment
deelname aan een tombola met
prijzen zoals een verblijf in een
Hilton binnen Europa, een fles
Champagne,...

RESERVERINGEN

Zie bijgevoegd formulier

kinderen kunnen hun creatief talent
laten zien in een kleurwedstrijd.
Ieder kind wint een prijs

(één prijs per kind)

•

kinderspeelhoek voor de
allerkleinsten

DETAILS
•
•
•
•
•

aanvang 12u30 tot 15 u
64 euro per persoon (vanaf 12 jaar)
40 euro voor kinderen (6 t.e.m. 11 jaar)
gratis voor kinderen (0 t.e.m. 5 jaar)
laat uw auto veilig achter in
parking ‘Groenplaats’ en betaal een
forfait van slechts 5 euro voor een
parkeertijd tot middernacht op de
dag van de brunch.

KONINKLIJK VERPOZEN IN
BRASSERIE FLO ANTWERP
BAR
VANAF 1 DECEMBER T.E.M. 5 JANUARI
OPENINGSUREN
•
•
•

alle dagen doorlopend geopend
31/12 vanaf 23u DJ met dans tot in
de vroege uurtjes, gratis toegang
laat onze barmannen u verrassen met
een feestelijke “wintercocktail”

KOOPJESZONDAGEN
7, 14 en 21 december
GLAASJE OP? LAAT JE RIJDEN
Kom veilig thuis met
Antwerp Limousine Service
+32 (0)3 232 22 37 of
antwerplimo@skynet.be
of bezoek de site antwerplimo.be
Of reserveer een overnachting
+32 (0)3 204 12 02 of
reservations.antwerp@hilton.com

SCHENK EEN BELEVENIS

HET IDEALE GESCHENK VOOR DE
FEESTDAGEN
U hoeft zich niet te verplaatsen in het
winters klimaat. Makkelijk, efficiënt en
snel leverbaar.
Heeft u er ook genoeg van om met de
feestdagen aan te schuiven in ellenlange
rijen aan de kassa voor een kerst- of
eindejaarsgeschenk voor vrienden,
familie en/of collega’s?

ZOEK NIET VERDER
Hilton Antwerp Old Town biedt een gamma
aan originele, stijlvolle en
gepersonaliseerde geschenkbonnen voor
ieders budget.

INFORMATIE EN BESTELLINGEN
sonja.wyns@hilton.com

FEEST IN DE STAD 2014-2015

6 DECEMBER
Officiële start van de kerstmarkt en dit
wordt gevierd met een daverend
openingsfeest : Be There!
(meer info op www.antwerpen.be)

6 DECEMBER T.E.M. 28 DECEMBER
Kerstmarkt verspreidt zich als een slinger
doorheen de stad, van het Steenplein,
de Suikerrui tot de Grote Markt en
Handschoenmarkt.

6 DECEMBER T.E.M. 4 JANUARI
Schaatsen met zicht op de Schelde. De
ijspiste met bijhorend winterdorp, zijn al
jaren lang een vaste waarde voor jong en
oud. Dit jaar op het Steenplein op wandelafstand van Hilton Antwerp Old Town.
Of waag een ritje op het reuzenrad aan
de cruiseterminal.

7, 14 EN 21 DECEMBER
Gezellig kuieren op de Meir en
omgeving voor de laatste kerstinkopen. Winkels zijn geopend tussen
10u en 18u.
Aansluitend in januari de
‘Solden’periode. Ga op koopjesjacht
vanaf 3 januari t.e.m. 31 januari 2015

EINDEJAARSVUURWERK
Vuurwerk vanop de Schelde
op wandelafstand van
Hilton Antwerp Old Town.

VOORWAARDEN
Al onze prijzen zijn incl. dienst en BTW.

Hilton Antwerp Old Town
t.a.v. de Kerstcoördinator
Groenplaats 32
2000 Antwerpen
+32 (0)3 204 86 88
feesten.antwerp@hilton.com
+32 (0)3 204 82 87
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