WELKOM BIJ RESTAURANT NEST!
In verband met het Coronavirus en de aangescherpte veiligheidsmaatregelen
is ons restaurant beperkt en uitsluitend voor hotelgasten geopend. Tevens
voeren wij de komende periode een aangepaste menukaart.
Wij danken u voor uw begrip!

Openingstijden restaurant
Ontbijt: 07:00 tot 09:30 uur
Diner: 17:30 tot 20:00 uur
Lunch: uitsluitend mogelijk via Roomservice

Roomservice bestellen
U kunt uw bestelling doorgeven aan de balie of telefonisch via
doorkiesnummer ‘9’. Vanaf mobiel kunt u bellen naar tel. +31(0)252-219019.

Lunch
Lunch is te bestellen van 11:30 tot 15:00 uur .
Wij plaatsen uw bestelling contactloos voor uw kamerdeur.

Diner
Diner is te bestellen tot uiterlijk 17:00 uur .
Wij plaatsen uw bestelling contactloos voor uw kamerdeur tussen
18:30 en 19:00 uur.

Dranken zijn te verkrijgen in de onze lobby shop ‘Cherries Lounge’ .

Eet smakelijk!

BESTEL ALVAST UW

ONTBIJT
In verband met het Coronavirus is ontbijten in ons restaurant uitsluitend mogelijk
voor hotelgasten tussen 07:00 en 09:30 uur. Wij verzoeken u een keuze te maken uit
de onderstaande ontbijtopties. Wanneer u kiest voor Roomservice, wordt uw ontbijt
’s morgens contactloos bij u bezorgd.

U kunt kiezen uit de volgende ontbijtopties:

‘HEALTHY’
Biologische yoghurt | Noten | Zaden | Fruit | Granola
Volkoren wrap | Hummus | Avocado
Bananenpannenkoekjes met havermout en kaneel
Verse fruit salade
Tlant cracker
Onbeperkt koffie, thee en jus d’orange

‘DUTCH’
Bolletjes met diverse soorten beleg
Hollandse poffertjes
Croissant
Krentenbrood
Gebakken eieren
Onbeperkt koffie, thee en jus d’orange

‘ENGLISH’
Scrambled eggs | Gebakken bacon | Tomaat
Witte bonen in tomatensaus
Chipolata worstjes
Toast met boter
Onbeperkt koffie, thee en jus d’orange

Ontbijtoptie naar keuze: € 14,50 p.p.
U kunt uw voorkeur voor het ontbijt doorgeven aan onze receptie via
doorkiesnummer ‘9’, via tel. +31(0)252 -219019 of per mail via
receptie@sassenheim.valk.com . Eet smakelijk!

Roomservice only

LUNCH
Rustieke broodjes
Keuze uit meergranen waldkornbol of Italiaanse bol

Carpaccio
Truffelmayonaise | Rucola | Parmezaan | Pijnboompit ten

9 .7 5

Beenham
IJsbergsla | Honingmosterd dressing

9.75

Gezond
Kaas | Ham | Ei | Sla | Tomaat | Komkommer

9.75

Hummus
Gegrilde groente | Rucola

9.25

Tonijn
Tonijnsalade | Tomaat | Rucola

9.25

Gerookte zalm
Kruidencrème | Komkommer | IJsbergsla

9.75

Salades
Caesar Salade met kip
Romeinse sla | Ansjovis | Ei | Knoflookcr outons | Parmezaan

12.75

Salade met gegrilde groenten
Gemengde salade | Feta | Yoghurt dressing | Noten

12.25

Roomservice voorwaarden voor lunch:
-

U kunt uw bestelling doorgeven aan de balie of telefonisch via
doorkiesnummer ‘9’ of, vanaf mobiel, op tel. +31(0)252 -219019;

-

De lunch is te bestellen van 11:30 tot 15:00 uur;

-

De lunch wordt contactloos bezorgd; wij plaatsen uw bestelling verpakt voor
de deur van uw hotelkamer.

-

Dranken zijn te verkrijgen in de onze lobby shop ‘Cherries Lounge’

Roomservice

DINER
Voorgerechten
Breekbrood

6.95

Kruidenboter | Boter
Geroosterde bietensoep

8.75

Rode biet | Hazelnoot | Feta
Carpaccio klassieker

12.75

Carpaccio van de lende | Truffelmayonaise | Rucola | Pijnboompitten |
Grana Padano
Hollandse garnalen

16.50

Avocado | Korstdeeg | Sesamzaad

Hoofdgerechten
Zalmfilet

24.50

Schaaldieren | Bospeen | Mousseline | Haringkuit | Citroenolie
Dorade

23.75

Zoete aardappel | Mediterrane groente stoof | Zwarte olijf
Pittige Broccoli (Veganistisch)

19.25

Tempeh | Paprika | Gember | Ui | Knoflook | Chilipeper
Schnitzel klassieker

19.50

Seizoensgroenten | Mousseline | Citroen | Kaassaus | Parmaham
Rundersukade

24.50

Knolselderij | Biet | Mousseline | Mosterdjus
Gekonfijte Parelhoen

22.75

Orzo | Doperwten | Snijbonen | Kippenjus
Gemengde salade 3.25 | Extra groenten 3.00 | Friet met mayonaise 2.50

Desserts
Aardbeien Romanoff

9.25

Aardbeien | Vodka | Yoghurt ijs | Witte chocolade
Passievrucht

8.75

Panna cotta | Kokos ijs | Meringue | Honny cress

Allergenenkaart:

