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Emirates brengt reizigers helemaal in de feeststemming, met 
een speciaal aanbod voor de kerstdagen  
 
Brussels, 9 december 2016 – Emirates wil zijn passagiers helemaal onderdompelen in de 
eindejaarsfeer. De volgende weken biedt de luchtvaartmaatschappij zowel aan boord als in 
de luchthavens een aantal extraatjes aan om de reiservaring van zijn klanten nog te 
verbeteren. Zo is er een nieuw kerstmenu: er worden voor het eerst traditionele 
feestmaaltijden geserveerd in alle reisklassen.  
 
Het Emirates-feestmenu  
 
Naast de brede waaier gerechten die Emirates standaard aan boord aanbiedt, is er deze 
maand ook een kerstmenu met typische gerechten voor de eindejaarsfeesten zoals gebraden 
kalkoen en een kerststronk. Het feestaanbod sluit perfect aan bij de doelstelling van Emirates 
om regionale en seizoensgebonden gerechten op het menu te zetten, met verse ingrediënten 
van de allerbeste kwaliteit.  
 
De kerstgerechten zijn de hele maand december beschikbaar voor iedereen die van Brussels 
naar Dubai, Asia, de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk vliegt.  
 
Klanten die in economy reizen, genieten van een gevulde kalkoenrollade geserveerd met 
veenbessencoulis, puree, kippenjus en seizoengroentjes. Als dessert krijgen ze een feestelijke 
chocoladepudding met een custard van gekruide gember. 
 
Wie in eerste en business class vliegt, krijgt als starter gepocheerde tijgergarnalen met een 
cocktailsausje en venkel met limoen-kruidensaus. Als hoofgerecht serveert Emirates 
kalkoenrollade met een vulling van kastanje, veenbessencoulis, pompoenpuree en spruitjes 
met kalkoenspekjes en room. Tot slot kunnen ze kiezen uit het dessertaanbod: 
chocoladepudding, chocolade- en kastanjetaart of een kerststronk. 
 
Klanten in eerste klasse worden extra verwend met luxueuze, warme chocolademelk met 
100% Valrhona- chocolade, bereid door meesterchocolatier David Franco. 
 
Premium klanten worden al in de kerstsfeer ondergedompeld als ze de luchthaven 
binnenkomen. In de zes Emirates lounges op Dubai International Airport serveert Emirates 
traditionele zoetigheden zoals Basler Leckerli gemberbroodcookies, Christmas cake en Stollen 
cake (een zachte cake met gekonfijt fruit), evenals de traditionele kerskalkoen.  
 
Speciale verrassing voor jonge passagiers  



 
Emirates doet ook zijn uiterste best om de allerjongste reizigers volop van hun reis te laten 
genieten. Net als vorig jaar is er speciaal voor de kleintjes een feestelijk kindermenu: 
gebraden kalkoen, zoete puree, worteltjes en erwtjes, zuurstokken en, als kerst op de taart, 
de befaamde Emirates’ Little Travellers chocolaatjes. 
 
De groep Emirates Fly With Me Animals wordt trouwens uitgebreid voor Kerst. In december 
reist ook Eve het rendier mee, naast de bekendere reisvriendjes Eric de arend, Silka de walrus, 
Abbott de egel en Shane de koala.  
 
De vijf dieren komen terug in drie productlijnen die Emirates speciaal voor kinderen liet 
ontwerpen: de Travel Buddy, een plastic speelgoedje dat in de auto, op een kinderwagen of 
aan een wieg kan worden opgehangen; de Carry Buddy, een knuffel met een dekentje; en de 
Magnetic Sketcher voor kinderen die graag hun creativiteit de vrije loop laten. In de 
luchthavenlounges in Dubai en daarbuiten is er ook de Cuddle Buddy, een zacht 
fleecedekentje dat jongere kinderen op hun reis vergezelt.  
 
Aan boord genieten kinderen van het ruime aanbod van ice Digital Widescreen, het 
gelauwerde inflight entertainmentsysteem van Emirates. Ice biedt 2.500 
entertainmentkanalen waaronder 40 kanalen speciaal voor kinderen, zodat jonge reizigers 
zich zeker niet vervelen: van Marvel- en Star Wars-films tot Disney Classics en films gebaseerd 
op de boeken van Roald Dahl. Speciaal voor de feesten programmeert Emirates ook 
klassiekers zoals Home Alone, Elf, National Lampoons Christmas Vacation en De Notenkraker. 
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Emirates' fine cuisine prepared by award-winning chefs  
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