
Eet, drink en
jingle all the way



Vier dit jaar de feestdagen in Hilton Rotterdam, 
gelegen in het bruisende stadscentrum. 

Een evenement om niet te vergeten; met gluhwein 
breaks, kerstmenu’s en feestelijk gedecoreerde 

kerstbomen. Wij zullen een op maat gemaakt 
aanbod voor u creëren om uw evenement de meest 

spectaculaire, oogverblindende en fonkelendste 
van het jaar 2018 te maken.

ONTBIJT | EEN FEESTELIJKE START VAN DE DAG

LUNCH | EVEN ALLEEN AANDACHT VOOR HET ETEN

HIGH TEA | VERWEN JEZELF MET HEERLIJKE ZOETIGHEDEN

DINER | CREËER HERINNERINGEN OM NOOIT TE VERGETEN

 

 

Weena 10
Rotterdam | The Netherlands

+31 (0)10 710 8011 | rotterdam.events@hilton.com

BOEK NU EN 1 OP DE 10 DEELNEMERS IS GRATIS*

www.rotterdam.hilton.com

Van de hapjes tot aan het dessert:  iedereen geniet van de 
smaken van het kerstdiner. Ontdek de regionale en 

seizoensgebonden keuken van restaurant Roots.
vanaf €27 p.p.

 

Wat is er leuker dan een kerst afternoon tea met verrukkelijke 
sandwiches, hartige en zoete gerechten? Kies ook voor
een voortre�elijk bubbeltje voor een perfecte middag.

vanaf €25 p.p.

 

Of je nu een klein of groot evenement organiseert, wij presenteren 
een traditionele kerstlunch met alle favoriete klassiekers, om 

nostalgische kerstgeuren en aroma’s op te roepen.
vanaf €25 p.p.

 

Een geweldige manier om samen met uw collega's de 
kerstdagen te beginnen. Start de december-dag met 

een hemels en luxueus ontbijtbu�et.
vanaf €20 p.p.

Vier de feestdagen
bij Hilton Rotterdam

RECEPTIE | HET IS TIJD VOOR EEN FEESTJE
Een feestelijke receptie kan de ideale gelegenheid zijn om

op een spectaculaire manier je team en/of klanten te bedanken
met smakelijke hapjes en heerlijke lokale drankjes.

1 uur: vanaf €25 p.p.
per extra half uur: vanaf €10 p.p.

*Op basis van beschikbaarheid en voor een evenement dat 
plaatsvindt tussen 1 december 2018 en 20 januari 2019. 

Deze aanbieding is geldig tot 31 oktober 2018.


