Zondag 22 september

Jubileum Proevertjes Zondag
Een dag om samen met u ons jubileum te vieren en te genieten van
onze proevertjes.
Kruis deze datum zeker aan in uw agenda.
Voor dit culinaire festijn, waar onze chefs een staaltje van hun
kunnen geven, verwennen wij u graag van 12u30 tot 17u00.
Prijs: € 68,00 all-in

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig onze events, arrangementen en menu’s:
stiemerheide.be/nieuwsbrief
Voor meer info, neem contact op met onze salesmedewerksters: sales@stiemerheide.be

VOORJAAR - ZOMER 2019

Ontdek de details en menu’s op: stiemerheide.be/agenda

WIEMESMEERSTRAAT 105 • B-3600 GENK

+32(0)89 355 828

INFO@STIEMERHEIDE.BE

STIEMERHEIDE.BE • DEKRISTALIJN.BE

Wij hebben dit jaar reden om te feesten.
Stiemerheide viert haar 20-jarig jubileum!
Zoals reeds aangekondigd in onze vorige editie, gaan wij u dit
jubileumjaar verwennen met tal van arrangementen, menu’s en
festiviteiten.
Dit jaar starten wij met de totale renovatie van onze kamers
waarvan het resultaat u zeker positief zal verrassen. Ook voor
de uitgave van deze Extract hebben wij een nieuwe weg ingeslagen. De uitgebreide papieren versie behoort tot het verleden.
Dit doen we niet enkel om ons ecologisch geweten te sussen,
maar we spelen kort op de bal om u via de digitale commu-

Zondag 21 april - Maandag 22 april

Feestelijke Paasbrunch
Vanaf 12u00 verwelkomen wij u met
overheerlijke koude- en warme gerechten
in buffetvorm,een soep en een grandioos
dessertbuffet.
Begeleide animatie voor de kinderen, een
springkasteel en tevens bezoek van de
Paashaas.
Prijs:
€ 60,00 excl. dranken
€ 92,00 incl. aperitief, aangepaste wijnen, waters,
frisdranken en mokka.
Voor de kinderen rekenen wij € 4,00 per
levensjaar (t/m 15 jaar incl. dranken)

Van vrijdag 19 april t/m maandag 22 april
Laat u tijdens deze lente hoogdagen top
verwennen en reserveer alvast ons

Paasarrangement
1 x champagne-aperitief Gosset brut
1 x 3-gangenmenu in restaurant Corneille
1 x 4-gangen Paasmenu in
restaurant Corneille
2 x overnachting
2 x uitgebreid champagne-ontbijt
Prijs:
€ 249,00 p.p. excl. dranken
op basis van een 2-pers. kamer.

Combineer gastronomie
met de natuurbeleving van
het Nationaal Park
Hoge Kempen.
Profiteer van onze

Lentedeals!
Voor meer informatie
over deze evenementen
en arrangementen
Bezoek onze website

Woensdag 12 juni

Verjaarsdagsmenu
De Kristalijn
Van 26 maart tot en met 1 augustus
Excecutive Chef Koen Somers en
Chef-kok Donaat Barzeele zijn gaan
grasduinen in hun recepturen en
trekken, om u top te verwennen,
hun registers open met een exquise
6-gangen verjaardagsmenu
Prijs:
€ 150,00 incl. champagne-aperitief

stiemerheide.be

per post. Deze wordt ondersteund door tal van nieuwsbrieven
via mail en onze website, waar u de gedetailleerde info kan
terugvinden.

Vrijdag 19 april - Zaterdag 20 april
Zondag 21 april - Maandag 22 april

De rode draad van service, vriendelijkheid en kwaliteit,

Verrukkelijk Paasdiner in
restaurant Corneille

die verweven zit in onze filosofie, blijft uiteraard behouden.
Tot binnenkort!
Jos Schols
Directeur

Vanaf 19u00 verwelkomen wij u tijdens
deze Paasdagen in restaurant Corneille
met ons 4-gangen Paasmenu.
Prijs: € 65,00 excl. dranken

Zondag 21 april
Restaurant De Kristalijn

Paaslunch & Paasdiner
Voor deze hoogdag verwennen Executive
Chef Koen Somers en Chef kok Donaat
Barzeele u graag tijdens de lunch en diner
met een exquise 5-gangenmenu.
Prijs: € 95,00 excl. dranken
Voor de lunch ontvangen wij u tussen 12u00 en
12u45 en voor het diner vanaf 19u00.

Culinaire Zondag
Ook tijdens ons jubileumjaar
laten wij u iedere zondag
van het jaar genieten van
ons buitengewoon
culinair arrangement.
Een exquise 6-gangenmenu
met gratis overnachting en
uitgebreid ontbijtbuffet.
Prijs: € 99,00* p.p. excl. dranken
op basis van een 2-pers. kamer.
*Met uitzondering van de feestdagen.

Onze zusterhotel Domaine La Butte aux Bois organiseert haar eerste
“Open Golf Cup”.
Het terrein van onze gebuur Golfclub Spiegelven vormt het sfeervolle
decor voor deze Cup, die synoniem staat voor netwerken, sporten, zon
en u culinair laten verwennen door de teams van Hotel Stiemerheide en
Domaine La Butte aux Bois.

Zomer Midweek Deal
2 nachten
Plan tijdig uw zomers uitje en
geniet nu reeds van ons aantrekkelijk midweek deal!

nicatie op de hoogte te houden. Voortaan sturen wij u 2 maal
per jaar nog een beknopte papieren weergave van ons aanbod

Le Golf – Edition Gastronomique

Brunch
Iedere zondag van 10u30 tot 15u30.
Gastronomisch genieten à volonté.
De gelegenheid om iets te vieren
met vrienden en familie.
Onze brunch blijft een topper.
Tijdige reservatie gewenst.

Zondag 12 mei

Moederdag Verwenbrunch
Een moment om de moeders extra
te verwennen en in de schijnwerpers
te zetten. Combineer tijdens deze
Moederdagbrunch een uitgebreid
ontbijtbuffet met diverse buffetten
en overheerlijke gerechten die aan
tafel geserveerd worden.
Wij ontvangen u van 10u30 tot 14u30.
Prijs all-in (10u30 – 14u30): € 60,00

Zondag 18 augustus

Summer Grill Afternoon
Na de zeer geslaagde en gezellige editie van vorig jaar laten wij u in een
zomerse setting wederom proeven van overheerlijke grillgerechten met
diverse cocktails, bieren en verfijnde wijnen.
Executive Chef Koen Somers garandeert alvast er een culinair grillfestijn
van te maken.
€ 85,00 incl. aperitief, mock- en cocktails, aangepaste wijnen, fris en mokka, allen à
volonté geserveerd van 16u00 tot 21u00.

