
Bij Hilton Rotterdam draaien de feestdagen om het creëren van nieuwe herinneringen. Vier 

een spetterende avond in ons trendy restaurant, waar je wordt omringd door de feestelijke 

aankleding, street art en een beetje bling. 

Wij garanderen gastvrijheid en vriendelijke, efficiënte service tijdens jullie evenement. 

Kortom, er is geen betere plek om de feestdagen te vieren dan bij ons!

MOMENT MAKERS
Groups, Conference & Events - events.rotterdam@hilton.com - +31 10 710 8011

ADRES
Hilton Rotterdam – Weena 10 - 3012 CM Rotterdam



Kom bij ons voor een shared kerstdiner en deel niet alleen uw eten, maar ook de goede 
herinneringen aan 2022. Vergeet niet om voor het einde van de avond nog even uw 

beste selfie face op de foto te zetten in onze fotobooth.

SHARED KERSTDINER €65,- P.P.

INCL. WELKOMSTDRANKJE

KINDEREN VAN 4 TOT 12 JAAR €32,50 P.P.

Shared starter

“Rosbief” achtermuis van rund met een kruimel van brioche, ontbijtkoek en appelstroop

Ceviche van zeebaars met avocado, mango en koriander

Brood met kastanje spread en eendenrilette

Pata Negra

Rotterdamse oude kaas

Vegetarisch alternatief: 

Carpaccio van artisjok met Bleu de Wolvega, walnoten

en bramenvinaigrette

Hoofdgerecht

Hertenbiefstuk met peterselie wortel – laurier en truffel-cognac jus

of

Heilbot met aardpeer crème en Hollandaise schuim

of

Groene kool met zuurdesem kruim en shiso

Shared bijgerechten

Geroosterde aardappelen

Verse groenten

Salade

Dessert

Chocolade mousse met cacao sorbet, framboos en amandel

Laatste tijdslot om 20:30



3-GANGEN DINER €42,50- P.P.

4-GANGEN DINER €47,50 P.P.

+ DRANKPAKKETTEN BESCHIKBAAR

Shared starter

Kip tatsutas, lettuce cups, black tiger gamba, 

charcuterie 

en brood met smeersels

Hoofdgerecht

Vis van de dag 

of

Fillet Mignon met geroosterde groente

of

Groene kool met zuurdesem kruim en shiso

Shared dessert

Chocolade met mini macarons, madeleine en ijs

Voeg een extra gang toe: Cappuccino van knolselderij

en truffle

Van 1 december tot 20 december 2022
Tot maximaal 40 gasten

Voor groepen kan u gedurende de maand december 
in ons restaurant terecht voor een feestelijk 3 of 4-
gangen diner of een feestelijke borrel. Bespreek de 
goede voornemens voor 2023 en toost alvast op het 

nieuwe jaar. Er is geen betere plek om de 
feestdagen te vieren!

HET BORRELARRANGEMENT WORDT AANGEBODEN 

VOOR €47,- P.P.

Het borrelarrangement is inclusief:

Feestelijke hapjes

2 uur onbeperkt huiswijn, geselecteerde bieren en 

frisdranken

Van 1 december tot 20 december 2022



Vier een spetterende avond in ons trendy restaurant, waar je wordt 
omringd door feestelijke decoraties, streetart en een beetje bling. Tijdens 

een uitgebreid buffetdiner is het één en al gezelligheid en zo gaan wij 
samen met jullie een spetterend 2023 tegemoet.

NEW YEAR’S EVE BUFFET €75,- P.P.

INCL. WELKOMSTDRANKJE

Koud buffet

Kreeft met venkel, tomaat en dragon

Entrecote met rucola, truffel, pijnboompitten en Parmezaanse kaas

Zalm met garnalen en aardappel

Salade met avocado met ei en noten

Pasta salade met broccoli-walnoten pesto, gegrilde artisjok

en Pecorino

Toppings met noten, brood en smeersels

Warm buffet

Zeebaars met antiboise

USA Prime Rib

Penne met truffel-roomkaas

Gele curry met gestoofde kippendij en rijst

Geroosterde en gegrilde groente

Krieltjes in  ganzenvet

Dessert buffet

Diverse taarten

Chocolade met vruchten en mascarpone

Soesjes

Diverse soorten ijs met slagroom

Vers fruit

Chocolade mousse

Kaas plateau met chutneys, crackers en brood

Laatste tijdslot om 20:30
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