
HOTEL DES INDES
LANGE VOORHOUT 54-56 | THE HAGUE | 2514 EG | THE NETHERLANDS 

T +31 70 3612345 — EVENTS@DESINDES.COM

WWW.HOTELDESINDESTHEHAGUE.COM

Blijf vorstelijk overnachten na de feestelijkheden en boek uw kamers vanaf €179.00 per nacht  
voor een Superior kamer, inclusief ontbijt voor twee personen.

Reserveer via events@desindes.com of per telefoon 070 3612315

DECEMBER 2019

Claudia de Breij
Oudejaarsconference
Koninklijke Schouwburg
27 tot en met 31 December

Paul van Vliet
Met het Noordpool orkest
Koninklijke Schouwburg
20 December

Royal Christmas Fair
Lange Voorhout
12 tot en met 23 december

Groot kerstcircus
Malieveld
21 December tot en met 5 januari

DEN HAAG EVENEMENTEN



KERSTDINER
25 DECEMBER
Op Eerste Kerstdag serveren wij u en uw gasten een elegant 
5-gangen diner. Het diner vindt plaats in Des Indes Restaurant & 
Lounge, rondom de prachtig verlichte en gedecoreerde kerstboom. 
Het kerstdiner wordt muzikaal omlijst door het Des Indes Trio.  
We heten u feestelijk welkom met een glas Champagne. 
De kerstman is tijdens het kerstdiner vanzelfsprekend ook aanwezig. 

KERST HIGH TEA
7 DECEMBER T/M 6 JANUARI
(Behalve 25, 26 December en 1 Januari)
Onze fameuze High Tea in kerstsfeer geserveerd in het prachtige 
décor van de Des Indes Lounge met kerstboom.

Prijs weekdagen €46,50 / Prijs weekenden €49,50
Aanvang 14.00 uur

KERST HIGH WINE
7 DECEMBER T/M 6 JANUARI
(Behalve op 24, 25, 26 en 31 December)
Geniet in Des Indes Lounge met zicht op de prachtige kerstboom 
van onze Kerst High Wine. Wij serveren drie of vier gangen met 
diverse heerlijke gerechten om met elkaar te delen. Bij elke gang 
wordt een passende wijn voor u geselecteerd.

Prijs drie gangen incl. wijn   €39,50
Prijs vier gangen incl. wijn €49,50
Aanvang tussen 16.00—18.00 uur

ROYAL HIGH TEA
25, 26 DECEMBER en 1 JANUARI
Extra feestelijke High Tea met zicht op de prachtig versierde 
kerstboom in Des Indes Lounge. Bij onze Royal High Tea is een glas 
Champagne inbegrepen. De middag wordt omlijst door levendige 
muziek van onze huispianist of harpiste.

Prijs €67,50
Aanvang 13.00 uur

KERSTDINER
24 EN 26 DECEMBER
Op Kerstavond en Tweede Kerstdag verzorgen wij een heerlijk 
4-gangen diner naast de rijk verlichte en versierde kerstboom te 
midden van het bijzondere décor van Des Indes Restaurant & 
Lounge. We heten u feestelijk welkom met een glas Champagne. 
Op 24 december wordt de avond muzikaal omlijst met kerstliederen 
en onze huispianist verzorgt op 26 december live muziek tijdens 
het diner. Uiteraard geeft de kerstman beide avonden acte de 
présence.

Geachte gast,
 
 
Vanaf 7 december is onze prachtige kerstboom in de lounge te bewonderen en serveren wij onze beroemde kerst 
High Tea en High Wine. Tijdens de Kerstdagen verwelkomen wij u graag voor een Royal High Tea of een van onze 
prachtige Kerstdiners.
 
Op Kerstavond serveren wij een 4-gangen diner, waarbij kerstliederen ten gehore zullen worden gebracht. Eerste 
Kerstdag verzorgt Chefkok Roel Gilissen met zijn team een elegant 5-gangen diner. Deze avond wordt muzikaal omlijst 
door ons huis trio. Op 26 december kunt u genieten van een 4-gangen diner rond onze Kerstboom. Vanzelfsprekend 
is ook de Kerstman deze dagen aanwezig.
 
Wij sluiten het jaar af met een geweldig Sylvester Gala en beginnen 2020 op Koninklijke wijze met een Royal High 
Tea met een glas champagne. 
 
Maak de feestdagen onvergetelijk en combineer een van onze evenementen met een vorstelijke overnachting.  
Wij bieden een speciaal tarief aan voor €179.00 per nacht voor een Superior kamer inclusief ontbijt voor twee 
personen, exclusief stadsbelasting. Reserveer via events@desindes.com of per telefoon: 070 3612315.

 
Ik wens u een fijne Kerst en een onvergetelijk 2020 toe!

Coen Masselink
General Manager

SYLVESTER GALA
31 DECEMBER
Vier de Oudjaarsavond in stijl met een elegant 5-gangen gala 
diner-dansant in Hotel Des Indes. We tellen samen met u af naar 
middernacht en proosten op 2019! Het Des Indes combo zorgt 
voor een geweldige muzikale omlijsting van de avond. 

Menu 5-gangen à €130,00 p.p  
(incl. glas Champagne als apéritief)  
Aanvang 20.00 uur (welkom 19.30 uur)

Geconfijte kabeljauwfilet, rode biet, verjus en parmaham
***

Gebakken St. Jakobsmossel, prei, agria, truffel en amandel
***

Gegrilde tarbot filet, ravioli van kastanje, pompoen  
en sinaasappel beurreblanc

***

Gebraden herterug, sukade, pastinaak, pruimen 
 en saus poiverade 

***

Pure chocolade bombe met praline, pistache en marsepein

Menu 5-gangen à €130,00 p.p  
(incl. glas Champagne als apéritief)  
Aanvang 19.00 uur (welkom 18.30 uur)

Geconfijte kabeljauwfilet, rode biet, verjus en parmaham
***

Gebakken St. Jakobsmossel, prei, agria, truffel en amandel
***

Gegrilde tarbot filet, ravioli van kastanje, pompoen  
en sinaasappel beurreblanc

***

Gebraden herterug, sukade, pastinaak, pruimen  
en saus poiverade 

***

Pure chocolade bombe met praline, pistache en marsepein

Menu 4-gangen à € 82,50 p.p
Aanvang 19.00 uur (welkom 18.30 uur)

Tartaar van Kreeft, knoflookcroutons, 
bouillion van romatomaat

***

Gebakken escalope van eendelever, specerijencrumble,  
granny smith en rode kool

***

Gebraden tranche van ossenhaas, schorseneren,  
pommes gratin en saus chasseur 

***

Omelette siberienne


