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VERGADERARRANGEMENTEN

20 t/m 23

INHOUD

1

WELKOM

1 WELKOM

Bij de organisatie van een evenement komt erg veel
kijken. De zoektocht naar een geschikte invulling en
het uitwerken van plannen vergen de nodige inspanning.
Wij denken dan ook graag met u mee om een succesvol
evenement te realiseren. Of het nu gaat om een
vergadering, training, congres of feestavond, wij
zorgen ervoor dat uw evenement tot in de puntjes wordt
verzorgd.
Het hotel kenmerkt zich door de gunstige ligging ten opzichte
van de Duitse grens, het centrum van Venlo, Nationaal Park de
Maasduinen en de aansluiting op de snelwegen A67 en A73.
Met onze 10 multifunctionele zalen zijn wij uw
flexibele partner voor al uw evenementen. Wij nodigen u
van harte uit om onder het genot van een kopje koffie uw
wensen te bespreken. Mede door de classificatie met 4
vergaderhamers en de jarenlange ervaring van ons team,
kunt u rekenen op persoonlijke aandacht, een goed
product en een gastvrije service.
Voor vragen, reserveringen en rondleidingen kunt u
contact met ons opnemen.
Graag tot ziens in Venlo!
Namens alle medewerkers, Han & Ine van der Eijk
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2

MEET IN STYLE

Een succesvolle bijeenkomst begint met een geschikte locatie, gastvrije
service en moderne faciliteiten. Of het nu gaat om een vergadering,
training, congres of feestavond, wij helpen graag uw evenement van A tot Z te
verzorgen.
Van der Valk Hotel Venlo beschikt over 7 multifunctionele zalen en 3
boardrooms voorzien van alle gemakken. Alle zalen zijn voorzien van
moderne apparatuur, airconditioning, gratis wifi en daglicht. De zalen hebben een capaciteit van 2 tot 300 personen. Van der Valk Hotel Venlo is de ideale uitvalsbasis voor
elk type bijeenkomst met een professionele begeleiding voor, tijdens en na afloop van
uw evenement.
*De vergaderarrangementen zijn exclusief zaalhuur.
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Vergaderarrangement B

34.50

Ochtend en middag
•
Onbeperkt koffie, thee en mineraalwater
•
Minibar met diverse frisdranken
•
Schrijfblok met pen
•
Flipover met papier en stiften
•
Projectiescherm met beamer
•
Lunch in het restaurant

44.50

Vergaderarrangement B

Middag en avond
•
Onbeperkt koffie, thee en mineraalwater
•
Minibar met diverse frisdranken
•
Schrijfblok met pen
•
Flipover met papier en stiften
•
Projectiescherm met beamer
•
3-gangendiner in het restaurant

Vergaderarrangement C

64.50

Ochtend, middag en avond
•
Onbeperkt koffie, thee en mineraalwater
•
Minibar met diverse frisdranken
•
Schrijfblok met pen
•
Flipover met papier en stiften
•
Projectiescherm met beamer
•
Lunch in het restaurant
•
3-gangendiner in het restaurant
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VERGADERARRANGEMETEN

14.50

Vergaderarrangement A

Ochtend, middag of avond
•
Onbeperkt koffie, thee en mineraalwater
•
Minibar met diverse frisdranken
•
Schrijfblok met pen
•
Flipover met papier en stiften
•
Projectiescherm met beamer

Z

SWEET START

&BREAKS
Maak uw vergaderarrangement compleet met onze specials.

SWEET START Assortiment van zoete lekkernijen

3.50

HEALTHY BREAK Assortiment van gezonde snacks

4.95

SWEET BREAK Assortiment van minigebakjes		

4.95

SAVOURY BREAK Assortiment van hartige hapjes		

4.95

DUTCH BREAK Assortiment van typische Nederlandse hapjes

4.95
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ZALEN
Samen met een aantal vaste leveranciers kan er in
alle behoeften worden voorzien op het gebied van
multimedia.
Alle zalen zijn voorzien van:
• Daglicht
• Verduisteringsgordijnen
• Geluidswerende wanden
• Airconditioning
• Instelbare verlichting
Voor de huur van onze zalen maken wij graag een
offerte op maat. Op de volgende pagina ziet u wat
er mogelijk is. Wilt u iets anders? Wij denken graag
met u mee!
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REMBRANDT
VERMEER
VAN GOGH
MONDRIAAN
45 m2
8,21x5,47x3,20 (lxbxh)
Vanaf 15 tot 40 personen

RUBENS
PICASSO ǀ
PICASSO ǀǀ
90 m2
15,00x6,00x2,64 (lxbxh)
Vanaf 30 tot 100 personen

PICASSO ǀ & ǀǀ
180 m2
15,00x12,00x2,64 (lxbxh)
Vanaf 40 tot 200 personen

PICASSO & RUBENS
270 m2
15,00x18,00x2,64 (lxbxh)
Vanaf 40 tot 200 personen

U-vorm

Carre

Cabaret

Theater

max.
15 p.

max.
18 p.

max.
26 p.

max.
40 p.

U-vorm

Carre

Cabaret

Theater

Rond

max.
30 p.

max.
30 p.

max.
50 p.

max.
100 p.

max.
60 p.

U-vorm

Carre

Cabaret

Theater

Rond

max.
40 p.

max.
40 p.

max.
80 p.

max.
200 p.

max.
120 p.

U-vorm

Carre

Cabaret

Theater

Rond

max.
40 p.

max.
40 p.

max.
120 p.

max.
200 p.

max.
180 p.

BOARDROOMS
GAUDI

MIRO

DALI

25 m2
7,00x3,60x2,45 (lxbxh)
8 personen

25 m2
7,00x3,60x2,45 (lxbxh)
8 personen

50 m2
7,00x7,20x2,45 (lxbxh)
12 personen
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PLATTEGROND
9
10
2
8
11
18

1

Ingang
4
3
5

6

7
17

16

15

19
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Restaurant
Terras
Havana bar
Centrale hal
Receptie
Toiletten
Garderobe
Van Gogh zaal
Mondriaan zaal
Vermeer zaal
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13

14

Rembrandt zaal
Dali boardroom
Gaudi boardroom
Miro boardroom
Rubens zaal
Picasso ǀ zaal
Picasso ǁ zaal
Lift comfort kamers
Lift economy kamers

4
ONTBIJT

ONTBIJT
LUNCH
BRUNCH
Maandag t/m vrijdag van 06.00 – 10.00 uur en op
zaterdag van 07.00 tot 11.00 uur.
Uitgebreid ontbijtbuffet met diverse soorten
brood, broodjes, croissants, vlees- en kaassoorten,
zoetwaren, vers fruit en diverse warme gerechten. Het
ontbijtbuffet is inclusief koffie, thee, melk, jus d’orange,
appelsap, multivitamine, smoothies en mousserende wijn.

15.00
ONTBIJT XL
Op zondag serveren
wij het ontbijt XL van
07.00 – 12.00 uur.

WERKLUNCH

18.50

17.50
Soep van de dag
Huisgemaakte salade
Luxe belegd broodje
Sandwich van boerenbrood
Jus d’orange, melk en smoothie
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LUNCHBUFFET

Soep van de dag | diverse soorten brood en broodjes |
ontbijtkoek en crackers | kaas- en vleessoorten | zoetwaren | salades | yoghurt | fruit | warme gerechten |
smoothies | koffie, thee, melk, jus d’orange, appelsap en
multivitamine
Te reserveren vanaf 20 personen.

21.50

Groentebouillon | tarwebrood | kaas- en vleessoorten |
zoetwaren | salades | spaghetti bolognese | gebakken
kipfilet | gestoomde groente | witte rijst | aardappelpuree | stokbrood met boter | yoghurt | vers fruit |
mineraalwater en appelsap
Te reserveren vanaf 20 personen.

SPORTMAALTIJD

25.50

BRUNCH

28.50

Ontvangst met een glaasje mousserende wijn | twee
verschillende soepen | diverse soorten brood | beleg en
salades | smoothies | warme en koude gerechten | vleesen visspecialiteit | aardappelgerecht | groentegerecht
Tot slot serveren wij het dessert aan tafel
Inclusief koffie, thee, melk, jus d’orange, appelsap,
multivitamine
14.50
Kinderen vanaf 5 t/m 12 jaar
Te reserveren vanaf 20 personen en op basis van 2,5 uur.
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5

WINING & DINING
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Van der Valk Hotel Venlo biedt op culinair
vlak een scala aan mogelijkheden van een
uitgeserveerd diner in het restaurant tot
een luxe walking dinner in een van onze
sfeervolle zalen. Bent u op zoek naar een exclusieve
ruimte voor een privédiner? Ook daarin kunnen wij u
adviseren. Op basis van uw wensen maken wij graag
een voorstel op maat.
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MENU'S
Onze chef-kok stelt vier keer per jaar een nieuwe menukaart samen, om u het beste uit
het seizoen én uit onze streek te kunnen aanbieden.
Wij gaan zeer zorgvuldig om met voedselallergieën en/of voedsel-intoleranties. Graag
verzoeken wij u dit tijdig kenbaar te maken, zo kunnen wij goed inspelen op uw wensen
en behoeftes.

MENU A

28.50

MENU B

29.50

MENU C

34.50

PRIVATE DINING
In onze exclusieve boardrooms is een privédiner mogelijk voor kleine gezelschappen
tot maximaal 12 personen. Dit is ook te combineren met een vergadering. Vraag naar de
mogelijkheden en ontvang een offerte op maat.
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D I NE R BU F F E TT E N
• T RA D I T I O N E E L
B U F F E T
2 7 . 5 0

D E
• P R O E F
B U F F E T

S T R E E K
2 9 . 5 0

• B O U R G O N D I S C H
3 1 . 5 0
B U F F E T
• I T A L I AA N S
B U F F E T
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3 2 . 5 0

Soep van de dag • varkensfiletlapjes met champignonroomsaus • licht pikante kipfilets uit de oven • gestoomde zalmfilet op een bedje van groenten en bearnaisesaus
• groentegerecht • aardappelgerecht • gemengde sla • komkommersalade • tomatensalade • croutons, fetakaas & olijven • stokbrood met roomboter en kruidenboter.
Limburgse mosterdsoep met uitgebakken spekjes • gerookte forel met mierikswortelsaus • Limburgs gebraden gehakt met Limburgse mosterd ••gerookte zalm met
dillemayonaise ••boerenpaté met Monegask uitjes • Limburgs zuurvlees • Limburgse
hoenderfilet met een kruidenjus • gebakken bloedworst met appeltjes • zalm uit de
oven met groenten en een witte wijnsaus • gegratineerde romige aardappeltjes met
spekjes • boontjes met gebakken uitjes • gemengde sla • tomatensalade ••farmersalade • witte koolsalade • croutons, fetakaas & olijven •• stokbrood met roomboter
en kruidenboter.
Soep van de dag • gerookte Noorse zalm met een kruidenmayonaise, rode ui en
kappertjes • Coburgerham met meloen • glaasje met rundercarpaccio, sla, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas • varkenshaasmedaillons met champignonroomsaus • zalm uit de oven met een groene kruidenolie en een korst van panko
• kippenragout met een bladerdeegbakje • balletjes in satésaus • witte rijst •
groentegerecht • aardappelgratin • gemengde sla • tomatensalade • komkommersalade • croutons, fetakaas & olijven • stokbrood met roomboter en kruidenboter.
				
Italiaanse tomatensoep met basilicumpesto • variatie van gerookte worsten • Parmaham • Mortadella • Penne bolognese • lasagne al forno • zalm uit de oven met een
kruidenkorst • varkenshaasmedaillons met zongedroogde tomaatjes, olijven en rode
wijnsaus • groentemelange uit de oven • gemengde sla • Italiaanse salade • Parmezaanse kaas, croutons & olijven • stokbrood met roomboter, aioli, tomatentapenade
en olijventapenade.
Als afsluiter nog zin in een heerlijk dessert? Informeer gerust naar de mogelijkheden.

*De buffetten zijn te reserveren vanaf 20 personen.

| 17 |

6

BORRELEN
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Heeft u iets te vieren? Wilt u met collega's en/of klanten de dag evalueren? Dat is mogelijk in de sfeervolle Havanna bar. Hier kunt u heerlijk genieten van bijvoorbeeld een van
onze speciaal samengestelde borrelarrangementen. Bij goed weer kunt u borrelen op
het terras. Voor uw netwerkborrel, kerstborrel en/of jubilarissenborrel maken wij graag
een offerte op maat.

Borrelarrangement		

16.95 p.p.

Op basis van 1 uur.
•
Onbeperkt drankjes uit het binnenlands assortiment
•
Assortiment van barmelange, kaasstengels en Japanse
rijstmix
•
Assortiment van gemarineerde olijven
•
Bitterbal met mosterd
•
Glaasje met een Parmaham en meloen
Glaasje met een Oosters gemarineerd kipspiesje

Drankenarrangement		

Onbeperkt drankjes uit het binnenlands assortiment omvat Bavaria
bier van het vat, huiswijnen, frisdranken, vruchtensappen, port, sherry,
vermouth, Hollandse likeuren, jenevers, koffie en thee.
•
1 uur
8.95 p.p.
•
2 uur 14.95 p.p.
•
3 uur 19.95 p.p.
•
4 uur 23.95 p.p.
•
5 uur 27.95 p.p.
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7

FEESTEN & PARTIJEN
Een gouden huwelijk, verjaardag, jubileum of bedrijfsfeest? Wat de gelegenheid ook is,
wij zorgen ervoor dat het iets bijzonders wordt. Wij helpen u graag met het organiseren
van uw evenement op maat. Van der Valk Hotel Venlo beschikt over de expertise en
mogelijkheden om uw evenement tot in de puntjes te verzorgen.
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U bent van harte welkom om onze locatie te komen bekijken. Onder het genot van een
kopje koffie bespreken wij graag uw wensen en laten wij u onze mogelijkheden zien
voor de invulling van een geslaagd evenement.

KOFFIESTOP		

			

6.75

Twee kopjes koffie of thee
Limburgse vlaai

KOFFIESTOP DE LUXE				

7.75

Twee kopjes koffie of thee
Luxe Limburgse vlaai

LIMBURGSE KOFFIETAFEL				

19.50

•Soep van de dag
•Diverse soorten brood en broodjes
•Ontbijtkoek en crackers
•Kaas- en vleessoorten
•Zoetwaren
•Warm vlees
•Koffie, thee, melk en vruchtensappen
De koffietafel wordt geserveerd in buffetvorm.
Te reserveren vanaf 20 personen en op basis van 1 uur.

HIGH TEA					
•Onbeperkt keuze uit een ruim assortiment verse thee
•Huisgemaakt soepje
•Assortiment hartige lekkernijen
•Sandwiches (vlees, vis, vegetarisch)
•Petit fours
•Scones met geslagen room
•Zoete muffins
Te reserveren vanaf 2 personen en op basis van 1,5 uur.
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18.50

WALKING
DINNER

VOORGERECHTJES
• Rundercarpaccio met
Parmezaanse
kaas, pijnboompitten en truffelmayonaise
• Garnalencocktail
• Dubbelgetrokken runderbouillon met tuinkruiden
en fijne groenten

HOOFDGERECHTJES
• Kipspiesje met noedels en bosui
• Zalm uit de oven met een kruidenkorst op een bedje van
gestoomde prei
• Varkenshaasmedaillons op een aardappelmousseline met
knoflook, courgettelintjes en een rode wijn-truffelsaus

33.50

NAGERECHT
• Vanilleparfait met een compote van rode vruchten

BRUILOFTEN
Uw bruiloftsfeest is maatwerk, afgestemd op uw persoonlijke wensen en budget.
Samen bespreken wij uw wensen waarna wij een passend voorstel voor u maken.
Door onze expertise en samenwerking met gerenommeerde leveranciers, kunnen
wij uw feest van JA tot Z organiseren. Wij zorgen ervoor dat u onbezorgd kunt genieten van de mooiste dag van uw leven. Na afloop van de feestavond overnacht u
gratis in een van onze junior suites.
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OVERNACHTEN

Geniet van een goede nachtrust in één van onze comfortabele hotelkamers. Met maar liefst 149 kamers, waarvan 87 economy kamers, 60
comfort kamers en 2 junior suites bieden wij u volop mogelijkheden.
Voor een diner bent u van harte welkom in ons sfeervolle restaurant.
Aansluitend kunt u in onze Havanna bar genieten van een lekker kopje koffie of één van onze heerlijke digestieven.
Uiteraard is het mogelijk om de vergaderarrangementen te combineren met één of meerdere overnachtingen. Graag maken wij voor u een
offerte op maat. In de regio en in de stad Venlo kunt u genieten van
de prachtige natuur, cultuur en alle gemakken van een grote stad.
Wij geven u graag informatie over de activiteiten en mogelijkheden
in de regio.
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Van der Valk Hotel Venlo
Nijmeegseweg 90
5916 PT Venlo
+31 (0)77 354 41 41
venlo@valk.com
www.hotelvenlo.nl
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