Persbericht
Hotel Vijlerhof heeft beste hotelontbijt van Nederland
Gasten bepalen uitslag van prestigieuze prijs
Vijlen 8 juni 2012.- Hotel-restaurant Vijlerhof uit Vijlen heeft een belangrijke
prijs uit de hotelwereld in de wacht gesleept. Hotel Specials.nl heeft de
ontbijtformule van hotel Vijlerhof uitgeroepen tot het Beste Hotelontbijt van
Nederland 2011. De Award wordt toegekend door de beste jury die je je maar
kunt voorstellen, namelijk de gasten zelf! Het betreft een landelijke
klantwaardering enquête. (Zie ook www.hotelspecials.nl)
Iedere dag serveren Alexandra & Ingo Bulles voor hun gasten en doordeweekse
wandelaars een smakelijk ontbijtbuffet. Iedere zondag een uitgebreid
ontbijtbuffet met Limburgse specialiteiten, gevolgd door een brunchbuffet. Ook
de speciale ontbijt- en brunchdagen op bijvoorbeeld Moeder- en Vaderdag, met
Pasen en tijdens de kerstdagen zijn zeer succesvol. Ingo: “Wij proberen aan alle
speciale wensen te voldoen, alles is vers, onze ontbijtgasten zijn dol op de
veelheid aan streekproducten, zoals jam uit het Heuvelland, honing uit Vijlen,
Limburgse vleeswaren, en kazen uit de Euregio. Wij bakken de broodjes zelf af,
en de gast kan kiezen uit een groot assortiment beleg, zeer zeker ook voor de
kinderen. Alles is voorhanden van speciale kindercroissantjes tot hagelslag en
vlokken in diverse soorten. Heel veel aandacht wordt besteed aan de typisch
Limburgse ontbijtgerechten zoals bloedworst met appelstukjes, en spek & ei.
Veel van onze vaste ontbijt- en brunchgasten maken er een gezellige wandeldag
van. Heerlijk uitslapen en dan genieten van een dagje Vijlerhof.
Ontbijten/wandelen of wandelen en daarna brunchen of dineren. Vaak worden
bij ons ontbijtfeestjes gehouden als verrassing, bijvoorbeeld als oma of opa jarig
is!”
Bent u nieuwsgierig geworden? Verras dan uw naasten met een heerlijk ontbijt
in hotel Vijlerhof: het beste ontbijthotel van Nederland! Het is u van harte
gegund. Tip! Boek op tijd, zeker voor Vaderdag op 17 juni aanstaande.
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www.bergdorpje.nl

