
Kerst & Nieuwjaar @ Holiday Inn Gent Expo 

Beste gasten, 
 
Binnenkort komen de feestdagen er weer aan, de leukste tijd van het jaar!  
 
Tijdens deze periode gelden er andere openingstijden. De exacte openingstijden per dag, 
kan je hieronder terugvinden. 
 
Wél blijft het steeds mogelijk om broodjes, dranken en andere voedingswaren te kopen uit 
de shop aan de receptie.  
Het ontbijtbuffet blijft zoals steeds open gedurende de hele periode.   
 

Datum Ontbijt Lunch Bar Diner Lounge 

24/12/17 Open Gesloten Gesloten Gesloten Open – drank 
beschikbaar uit 

de shop 

25/12/17 Open Gesloten Gesloten Gesloten Open – drank 
beschikbaar uit 

de shop 

26/12/17 Open Gesloten Gesloten Gesloten Open – drank 
beschikbaar uit 

de shop 

27/12/17 Open Gesloten Open, met 
beperkte 

diner kaart 

Beperkte kaart te 
verkrijgen in de bar 

Open – drank 
beschikbaar uit 

de shop 

28/12/17 Open Gesloten Open, met 
beperkte 

diner kaart 

Beperkte kaart te 
verkrijgen in de bar 

Open – drank 
beschikbaar uit 

de shop 

29/12/17 Open Gesloten Open, met 
beperkte 

diner kaart 

Beperkte kaart te 
verkrijgen in de bar 

Open – drank 
beschikbaar uit 

de shop 

30/12/17 Open Gesloten Open, met 
beperkte 

diner kaart 

Beperkte kaart te 
verkrijgen in de bar 

Open – drank 
beschikbaar uit 

de shop 

31/12/17 Open Gesloten Gesloten Buffet van  
18u30 tot 21u30  
Prijs: €51,50/pers incl. 
dranken  

Open – drank 
beschikbaar uit 

de shop 



01/01/18 Open Gesloten Gesloten Gesloten Open – drank 
beschikbaar uit 

de shop 

02/01/18 Open Gesloten Open, met 
beperkte 

diner kaart 

Beperkte kaart te 
verkrijgen in de bar 

Open – drank 
beschikbaar uit 

de shop 

03/01/18 Open Gesloten Open, met 
beperkte 

diner kaart 

Beperkte kaart te 
verkrijgen in de bar 

Open – drank 
beschikbaar uit 

de shop 

04/01/18 Open Gesloten Open, met 
beperkte 

diner kaart 

Beperkte kaart te 
verkrijgen in de bar 

Open – drank 
beschikbaar uit 

de shop 

05/01/18 Open Gesloten Open, met 
beperkte 

diner kaart 

Beperkte kaart te 
verkrijgen in de bar 

Open – drank 
beschikbaar uit 

de shop 

06/01/18 Open Gesloten Open, met 
beperkte 

diner kaart 

Beperkte kaart te 
verkrijgen in de bar 

Open – drank 
beschikbaar uit 

de shop 

07/01/18 Open Gesloten Open, met 
beperkte 

diner kaart 

Beperkte kaart te 
verkrijgen in de bar 

Open – drank 
beschikbaar uit 

de shop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voor de buffetten vragen wij vooraf te reserveren via  
onze receptie:  info@higentexpo.com of 09 220 24 24 

 

mailto:info@higentexpo.com


Eindejaarsbuffet 31/12/17 
 
 

Aperitief 
 

Koud Buffet 
Gerookte zalm 
Zalm Belle Vue 

Tomaat met krabsla 
Gerookte makreelfilet 

Sprotjes 
Gerookte ham 

Toastje Americain Prepare 
Rivierkreeftjes 

Gerookte heilbot 
 

Salade Bar 

6 soorten salades en gemengde salades 
vinaigrettes / broodjes 

 

Soep 

Witloofroomsoep 
 

Hoofdgerecht geserveerd op bord vanuit de keuken 
Keuze uit: 

 
Varkenshaasje, gebakken witlof, sausje met champignons, zilveruitjes en spekreepjes, 

aardappelkroketten. 
OF 

Gebakken kabeljauwrugfilet, mosterdsausje, wok groentjes en aardappelpuree. 

 
Dessert 

Appeltaart 
Chocomousse 

Fruit salade 
Soesjes 

 
Prijs Eindejaarsbuffet €51,50 per persoon 

 
Huiswijnen, pils, frisdranken, water, koffie en thee  

tijdens de maaltijd inbegrepen 


