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Geachte gast,
 
Met trots presenteer ik U het eindejaar programma van Hotel 
Des Indes, A Luxury Collection Hotel. Dit jaar is het hotel extra 
feestelijk gedecoreerd en heeft ons team extra aandacht 
besteed aan het entertainment programma op alle feestdagen.
Zo is er op 24 December het Dickens koor PURE geprogrammeerd 
en het nieuwe jaar wordt feestelijk ingeluid door het Swing 
Supply Quintet.
Vanzelfsprekend staat ons culinaire team onder leiding van 
Chefkok Roel Gilissen op scherp om U met verrassende creaties te 
verwennen. De maand december brengt een hoop gezelligheid 
met zich mee, ook op het Lange Voorhout waar U tussen 15 en 
24 december de jaarlijkse Kerstmarkt kunt bezoeken.
 
Bovendien presenteren we op 1 Januari voor de eerste keer 
een Koninklijke Brunch en wijs ik U er graag ook op dat onze 
beroemde High Tea in kerstsfeer al vanaf 7 December te 
reserveren is.
Blijft U vorstelijk logeren nadien? We hebben een speciaal 
kamertarief voor de feestdagen beschikbaar vanaf €169 per 
kamer per nacht. Ons expertise team kan U van harte adviseren 
over de diverse mogelijkheden.
 
Het hele Des Indes team staat voor U klaar om U een 
onvergetelijke ervaring te bezorgen. Persoonlijk kijk ik er naar 
uit U te verwelkomen.
 
Ik wens u een bijzondere kerst en een onvergetelijk 2018 toe!
 

Coen Masselink
General Manager

7 December t/m 7 Januari 
Kerst High Tea 
(behalve 24,25,26 December)
Onze fameuse 4-gangen High tea in Kerstsfeer geserveerd in 
het prachtige decor van de Des Indes Lounge met kerstboom. 
Op zaterdag en zondag omlijst door levendige muziek van 
onze huispianist of harpiste. 

Prijs weekdagen €45 en weekenden €47,50
Aanvang 14.00 uur

24, 25 & 26 December
Kerst Royal High tea
Extra feestelijke High Tea met een glas Champagne omlijst 
door levendige muziek door huispianist of harpiste.

Prijs €65
Aanvang 13.00 uur

24 December 
Kerstavond diner
De donkere avond voor Kerst wordt sprankelend en warm met 
een heerlijk diner naast de rijk verlichte kerstboom te midden 
van het bijzondere décor van de Des Indes Restaurant & 
Lounge. We heten u welkom met een feestelijk glas Champagne 
en de avond wordt muzikaal omlijst door een optreden van 
het Dickenskoor Pure, dat a capella kerstliederen ten gehore 
zal brengen. Uiteraard zal de Kerstman ook acte de presence 
geven.

Menu 4-gangen à €100 p.p. incl. glas Champagne als apéritief
Aanvang: 19:00 uur (welkom 18:30 uur)

Amuse
-

Sashimi van Hamachi | marshmallow van soja | rode radijs |   
calamansi

-
Kalfspastrami | Langoustine | pata negra | witte portgelei

-
 Gebraden Ossenhaas | crème van pastinaak |  

bospaddenstoelen | groene kool | Madeira jus
-

Chocolademousse | vanille crème | pecan noot | vossenbessen

Dickenskoor Pure



25 December
Kerst diner
Op Eerste Kerstdag serveren we u en uw gasten een uitbundig en 
elegant Kerstdiner naast de rijk verlichte kerstboom te midden 
van het bijzondere décor van het Des Indes Restaurant & de 
Lounge. We heten u welkom met een feestelijk glas Champagne 
en de avond wordt muzikaal omlijst door een optreden van het 
Swing Trio. Ook zal de Kerstman acte de presence geven.

Menu 5-gangen à €120 p.p. incl. glas Champagne als apéritief
Aanvang: 19:00 uur (welkom 18:30 uur)

Amuse
-

 Tartaar van Zeebaars | ingelegde venkel | mierikswortel | 
l ime | kaviaar

-
Kalfswang | kreeft | zuurkool | wortel-gemberjus

-
 Gegrilde Tarbotfilet | schorseneer | gekonfijte eendenlever | 

sinaasappel | selderij
-

Hertenkalf filet | spekkoek | peer | pompoen | kaneel jus
-

Witte Chocolademousse | mandarijn | glühwijn sorbet

26 December
Kerst diner
Op Tweede Kerstdag serveren we u en uw gasten een uitbundig 
en elegant Kerstdiner naast de rijk verlichte kerstboom te midden 
van het bijzondere décor van het Des Indes Restaurant & de 
Lounge. We heten u welkom met een feestelijk glas Champagne 
en de avond wordt muzikaal omlijst door een optreden van het 
“Easy Listening Trio”. Ook zal de Kerstman acte de presence geven.

Menu 4-gangen à €100 p.p. incl. glas Champagne als apéritief
Aanvang: 19:00 uur (welkom 18:30 uur)

Amuse
-

Sashimi van Hamachi | marshmellow van soja | rode radijs | 
calamansi

-
Kalfspastrami | Langoustine | pata negra | witte portgelei

-
Gebraden Ossenhaas | crème van pastinaak | 
bospaddenstoelen | groene kool | Madeira jus

-
Chocolademousse | vanille crème | pecan noot | vossenbessen

31 December
Sylvester Gala 
Vier de Oudejaarsavond in stij l met een elegant diner-dansant te 
midden van het bijzondere décor van het Des Indes Restaurant 
& de Lounge. We tellen samen met u af naar Middernacht en 
proosten op 2018. De avond wordt muzikaal omlijst door een 
geweldig optreden van Swing Supply Quintet.

Menu 5-gangen à €150 p.p. incl. glas Champagne als apéritief
Aanvang: 20:00 uur (welkom 19:30 uur)

Amuse 
-

Marbre van Eendenborst, -bout, en Eendenlever | selderij | 
appel | walnoot

-
Flan van Coquille | fantasie van bloemkool | kerrie en 

Hollandaise saus
-

Gegrilde Tarbotfilet | artisjokken hart | buikspek
-

Gebraden Ossenhaas | rundersukade | bospaddenstoelen, 
peterseliewortel | bordelaisesaus

-
Mousse van Champagne | veenbessen | sinaasappel |  

concerto chocolade

1 Januari 2018
Royal New Year’s Brunch 
Luid het Nieuwe Jaar in met een gezellige brunch in het Des 
Indes Restaurant, dat voor deze gelegenheid een exclusief 
3-gangen nieuwjaarsmenu serveert. We verwelkomen u met 
een bijzondere amuse en glas Champagne. Als toegift van de 
brunch presenteert Chef Gilissen een grandioos dessertbuffet. 
Live muziek wordt verzorgd door onze huispianist.

Brunch 3-gangen à €85 p.p. incl. oester apéritief en glas Champagne 
Aanvang: vanaf 12:30 uur

Amuse: Steak tartare | oester | crème fraiche | kaviaar
-

Marbre van Eendenborst, -bout, Eendenlever | selderij | appel 
| walnoot

-
Gegrilde Tarbot | schorseneer | eekhoorntjesbrood |  

Maltezer saus
-

Grand Dessertbuffet

Easy Listening jazz trio Swing Supply Quintet



HOTEL DES INDES
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Blijf vorstelijk overnachten na de feestelijkheden en boek uw kamer bij vanaf €169 per kamer per nacht.
Reserveringen via events@desindes.com of per telefoon 070-3612317


