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WELKOM
Van der Valk Hotel Venlo is de perfecte locatie voor uw evenement. Of het nu gaat om een vergadering,
feestavond of internationaal congres, wij helpen graag uw evenement van A tot Z te verzorgen. Het hotel
kenmerkt zich door de gunstige ligging ten opzichte van de Duitse grens, het centrum van Venlo,
Nationaalpark 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.
Van der Valk Hotel Venlo beschikt tevens over een gouden Green Key certificaat. Binnen onze organisatie
is er veel aandacht voor het milieu en duurzaam ondernemen. De komende jaren blijven wij dan ook
volop investeren in duurzaamheid, maar uiteraard ook op andere fronten. Zo zal er op korte termijn
nieuwbouw worden gerealiseerd.
Wilt u graag een offerte op maat ontvangen of een rondleiding door het hotel? Neemt u dan contact op
met de afdeling sales.
Graag tot ziens in Venlo!
Namens het gehele team, Han & Ine van der Eijk
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MEET IN STYLE
Van der Valk Hotel Venlo beschikt over 7 multifunctionele zalen en 3 boardrooms voorzien van alle
gemakken. In de boardrooms heeft u de beschikking over uw eigen Nespresso koffiebar, een minibar, een
flatscreen tv met computeraansluiting en airconditioning. Het gehele hotel is voorzien van gratis
Wi-Fi. De zalen hebben een totale capaciteit van 8 tot 300 personen.
Van der Valk Hotel Venlo is de ideale uitvalsbasis voor elk type bijeenkomst. Een volledige verzorging van
uw bijeenkomst met een professionele begeleiding voor, tijdens en na afloop.

Vergaderarrangementen
Vergaderarrangement A

12.75

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

Vergaderarrangement B
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

Vergaderarrangement B

39.75

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

31.75

Vergaderarrangement C
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
• 2-gangendiner in het restaurant

57.75
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Maak uw vergaderarrangement compleet met een van
deze speciale breaks.
Arrangement A = 1 dagdeel (4-uurs)
Arrangement B = 2 dagdelen (8-uurs)
Arrangement C = 3 dagdelen (12-uurs)

Een snelle meeting?
2-uurs vergaderarrangement
ochtend, middag of avond
• Onbeperkt koffie, thee en mineraalwater
• Minibar met diverse frisdranken
• Flipover met papier en stiften
• Projectiescherm met beamer

8.75

Healthy break
Smoothie, mueslireep en minisalade

4.75

Sweet break
Assortiment van minigebakjes

4.75

Savoury break
Assortiment van hartige minisnacks

4.75

Dutch break
4.75
Assortiment van typische Nederlandse hapjes
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Zaalopstellingen
Zaal

M2

H

L

B

Ovaal

U-vorm

Carré

Cabaret

Theater

Gaudi

25

2,45

7,00

3,60

-

-

8

-

-

-

Miro

25

2,45

7,00

3,60

-

-

8

-

-

-

Dali

50

2,45

7,00

7,20

12

-

-

-

-

-

Rembrandt

60

3,20

8,21

5,47

-

15

18

26

40

30

Vermeer

60

3,20

8,21

5,47

-

15

18

26

40

30

Van Gogh

60

3,20

8,21

5,47

-

15

18

26

40

30

Mondriaan

60

3,20

8,21

5,47

-

15

18

26

40

30

Rubens/Picasso

90

2,64

15,00

6,00

-

30

30

50

100

60

Picasso I & II

180

2,64

15,00

12,00

-

40

40

80

200

120

RubensPicasso

270

2,64

18,00

15,00

-

50

50

130

300

180

Overige zaalopstellingen op aanvraag. Voor exposities en subsessies gelden afwijkende tarieven.

Samen met een aantal vaste leveranciers kan er in alle behoeften voorzien worden op het gebied van multimedia.
Het gehele hotel is voorzien van draadloos internet. U kunt gratis gebruik maken van dit systeem.
Al onze vergaderzalen zijn tevens voorzien van een vaste internetaansluiting. Ook deze is gratis te gebruiken.

Alle zalen zijn voorzien van:
• Daglicht
• Verduisteringsgordijnen
• Geluidswerende wanden
• Airconditioning
• Verlichtingsplan

Rond
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Prijzen

Plattegrond

Prijzen:
1 dagdeel

2 dagdelen

3 dagdelen

120

145

170

120

145

170

145

185

220

135

155

175

135

155

175

135

155

175

135

155

175

145

185

220

195

245

295

245

325

395

1.

Restaurant

7.

Garderobe

13.

Gaudi boardroom

2.

Terras

8.

Van Gogh zaal

14.

Miro boardroom

3.

Havanna Bar

9.

Mondriaan zaal

15.

Rubens zaal

4.

Centrale hal

10.

Vermeer zaal

16.

Picasso I zaal

5.

Receptie

11.

Rembrandt zaal

17.

Picasso II zaal

6.

Toiletten

12.

Dali boardroom

18.

Lift comfort kamers

19.

Lift economy kamers

Ontbijt, lunch en brunch
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Uitgebreid ontbijtbuffet

14.50

Maandag t/m vrijdag van 06.00 – 10.00 uur, op zaterdag van 07.00 tot 11.00 uur en
op zondag serveren wij het Ontbijt XL van 07.00 – 12.00 uur.
Uitgebreid ontbijtbuffet met diverse soorten brood, broodjes, croissants, vlees- en kaassoorten,
zoetwaren, vers fruit en diverse warme gerechten.
Inclusief koffie, thee, melk, jus d’orange, appelsap, multivitamine, smoothies en prosecco.

Werklunch in de zaal

16.25

Een uitgebreide lunch geserveerd in de vergaderzaal, bestaande uit: soep van de dag,
een smoothie, twee luxe belegde broodjes en een variërende warme snack (broodje kroket,
saucijzenbroodje of worstenbroodje). Inclusief koffie, thee, melk en jus d’orange.

Lunchbuffet

18.50

Het lunchbuffet bestaat uit: soep van de dag, diverse soorten brood en broodjes,
ontbijtkoek, crackers, kaas- en vleessoorten, zoetwaren, salades, fruit en een aantal warme
gerechten, zoals: pastei met ragout, kroket, een warm vlees- of visgerecht, een groentegerecht
en een pasta-, rijst- of aardappelgerecht. Inclusief koffie, thee, melk, jus d’orange,
appelsap, multivitamine en smoothies. Te reserveren vanaf 15 personen.

Sportmaaltijd

21.50

Een gezond sportbuffet bestaande uit: soep van de dag, tarwebrood, diverse kaas- en
vleessoorten en zoetwaren. De warme gerechten bestaan uit: spaghetti bolognese, gebakken kipfilet,
gestoomde groenten, droge rijst en aardappelpuree. Daarnaast staan er salades op het buffet,
stokbrood met boter en yoghurt met vers fruit. Inclusief mineraalwater, jus d’orange en smoothies.
Te reserveren vanaf 15 personen.

Brunch

25.50

Kinderen vanaf 5 t/m 12 jaar
U wordt ontvangen met een glaasje prosecco. Daarna kunt u gebruik maken van een buffet
met twee verschillende soepen en wisselende specialiteiten uit onze keuken, zoals warme en
koude gerechten, een vlees- en visspecialiteit, een aardappelgerecht, een groentegerecht,
diverse broodsoorten met beleg en salades. Tot slot serveren wij het dessert aan tafel.
Inclusief koffie, thee, melk, jus d’orange, appelsap, multivitamine en smoothies.
Te reserveren vanaf 20 personen en op basis van 2,5 uur.

13.50
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WINING & DINING
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
Bent u op zoek naar een speciale invulling van uw diner? Geef dit dan aan ons door. Wij zullen samen met onze
chef-kok een op maat gemaakt menu voor u samenstellen.
Wij gaan zeer zorgvuldig om met voedselallergie en/of voedselintolerantie. Graag verzoeken wij dit tijdig kenbaar te
maken, zo kunnen wij goed inspelen op uw wensen en behoeftes.

Menu A

24.50

Tomatensoep met balletjes
of
Rijkelijk gevulde runderbouillon
***
Varkenshaasmedaillons met
aardappelgratin, groente en
champignonroomsaus
of
Op de huid gebakken zalm met
aardappelgratin, groente
en bearnaisesaus
***
Bavarois van framboos met
slagroom en een bolletje
vanille-ijs
of
Bavarois van mango met
slagroom en een bolletje
vanille-ijs

Menu B

27.50

Rundercarpaccio met een truffelmayonaise, rucola met een acetobalsamicodressing, Parmezaanse kaas
en pijnboompitjes
of
Noorse gerookte zalm met een
kruidenroomkaas met bieslook,
een variatie van sla met een
basilicumvinaigrette, gefrituurde
kappertjes en rode ui
***
Suprème van Limburgse hoenderfilet
met een paddenstoelenrisotto,
boontjes en een rode wijnsaus
of
Gebakken roodbaars op een
aardappelmousseline met knoflook,
boontjes en een witte wijnsaus
***
Tiramisu met een karamelsaus,
slagroom en een bolletje vanille-ijs
of
Warm taartje van chocolade met
een vloeibaar hart, slagroom
en een bolletje vanille-ijs

Menu C

29.50

Vitello Tonnato: kalfsfricandeau met
tonijnmayonaise, een variatie van sla,
gepofte kerstomaatjes en kappertjes
of
Trio van zalm: tartaar van zalm met
wasabimayonaise, gerookte zalm met
kruidenroomkaas en zalm uit de oven
met een olie van groene kruiden
en een korst van panko
***
Licht gebonden romige Limburgse
mosterdsoep met uitgebakken spekjes
of
Dubbelgetrokken runderbouillon
met fijne groenten en rundvlees
***
Gebraden rundertournedos met
aardappelgratin, roergebakken
groenten en een rode wijn-truffelsaus
of
Op de huid gebakken kabeljauwfilet
op een aardappelmousseline met
knoflook, roergebakken groenten en
een vissaus met Noorse garnaaltjes
***
Grand dessert

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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Dinerbuffetten
Buffet Van der Valk Venlo

24.50

Het buffet bestaat uit: soep van de dag, varkensfiletlapjes met champignonroomsaus, licht pikante
kipfilets uit de oven, gestoomde zalmfilet op een bedje van groenten en bearnaisesaus, een groenteen een aardappelgerecht, gemengde slasoorten met 3 dressings, croutons, fetakaas en olijven,
komkommersalade, tomatensalade en stokbrood met roomboter en kruidenboter.

Limburgs buffet

26.50

Het buffet bestaat uit heerlijke Limburgse specialiteiten, zoals 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, gemengde slasoorten met 3 dressings, croutons, fetakaas en olijven, tomatensalade,
farmersalade, witte koolsalade, gegratineerde romige aardappeltjes met spekjes, boontjes met
gebakken uitjes, stokbrood met roomboter en kruidenboter.

Buffet Culinair

27.50

Het buffet bestaat uit: soep van de dag, gerookte Noorse zalm met een kruidenmayonaise, rode ui en
kappertjes, Coburgerham met meloen, glaasje met rundercarpaccio, sla, truffelmayonaise en romige
cocktailsaus, varkenshaasmedaillons met champignonroomsaus, zalm uit de oven met een groene
kruidenolie en een korst van panko, kippenragout met een bladerdeegbakje, balletjes in satésaus,
gemengde slasoorten met 3 dressings, croutons, fetakaas en olijven, tomatensalade, komkommersalade,
witte rijst, groente, aardappelgratin, stokbrood met roomboter en kruidenboter.

Italiaans buffet

28.50

Het buffet bestaat uit traditionele Italiaanse specialiteiten, zoals Italiaanse tomatensoep met basilicumpesto, een variatie van gerookte worsten, parmaham, mortadella, penne bolognese, lasagne al forno, zalm
uit de oven met een kruidenkorst, varkenshaasmedaillons met zongedroogde tomaatjes, olijven en een rode
wijnsaus, groentemelange uit de oven, gemengde slasoorten met dressings en croutons, Italiaanse salade,
Parmezaanse kaas, olijven, stokbrood met roomboter, aioli, tomatentapenade en olijventapenade.
Als afsluiter een heerlijk dessert?
• Huisgemaakte tiramisu met vanille roomijs en een karamelsaus
• Glaasje met karamelcrème en chocolademousse
• Warm taartje van chocolade met een vloeibaar hart, vanille roomijs en slagroom
• Mangobavarois met een bolletje vanille roomijs, slagroom en een gel van rood fruit
• Frambozenbavarois met een bolletje citroensorbet, slagroom en een gel van abrikoos

6.50
6.50
6.50
6.50
6.50

BORRELEN
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 één van onze speciaal
samengestelde borrelarrangementen. Bij goed weer kunt u ook borrelen op het terras.
Voor uw netwerkborrel, kerstborrel en/of jubilarissenborrel maken wij graag een offerte op maat.
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Borrelarrangementen
Borrelarrangement

9.75

Onbeperkt bier, wijn en frisdrank
Drie warme hapjes
Op basis van een uur

Luxe borrelarrangement

14.75

Onbeperkt bier, wijn en frisdrank
Schaaltjes met zoutjes en nootjes op tafel
Drie luxe warme hapjes
Op basis van een uur

Koude en warme hapjes
Bladerdeeghapje met kipkerrie of rundvlees
Glaasje met rundercarpaccio , pijnboompitjes, Parmezaanse kaas, truffelmayonaise en rucola
Glaasje met fijngesneden meloen en Parmaham
Glaasje met een Noorse garnalencocktail, witlof en mango
Glaasje met gerookte zalm en kruidenroomkaas
Glaasje met een dubbelgetrokken runderbouillon en fijne groenten
Glaasje met een Oosters gemarineerd kipspiesje en een pikante saus
Roggebrood met maatjesharing, fijne ui en bieslook
Garnalenkroketje met cocktailsaus
Roergebakken scampi met chilisaus
Schaaltje met notenmix en zoute koekjes
Schaaltje met gemarineerde olijven
Schaaltje met fetakaas
Schaaltje met mini mozzarella balletjes en een honingdip
Portie kaas of worst
Portie bitterballen 8 stuks
Bittergarnituur gemengd 18 stuks

1.50
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
4.50
4.50
9.95
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FEESTEN & PARTIJEN
Een gouden huwelijk, verjaardag, jubileum of personeelsfeest? Wat de gelegenheid ook is, wij zorgen dat
het iets bijzonders wordt. De mogelijkheden zijn eindeloos en wij denken graag met u mee. Dankzij onze
jarenlange ervaring weten we als geen ander hoe belangrijk het is dat speciale gelegenheden op de best
mogelijke manier gevierd worden.

Koffiestop

5.50

Twee kopjes koffie of thee
Limburgse vlaai
Op basis van 45 minuten

Koffiestop de luxe

7.50

Onbeperkt koffie en thee
Luxe Limburgse vlaai
Op basis van 45 minuten

Limburgse koffietafel (in buffetvorm)

13.50

De koffietafel wordt geserveerd in buffetvorm en bestaat uit: de soep van de dag, diverse soorten brood
en broodjes, ontbijtkoek, crackers, kaas- en vleessoorten, zoetwaren en warm vlees.
Inclusief koffie, thee, melk en vruchtensappen. Te reserveren vanaf 15 personen en op basis van 1,5 uur.

High Tea
Onbeperkt keuze uit een ruim assortiment thee, geserveerd met heerlijke lekkernijen zoals petit fours,
zoete muffins, scones met geslagen room en een assortiment hartige lekkernijen en sandwiches
(vlees, vis, vegetarisch). Te reserveren vanaf 2 personen en op basis van 1,5 uur.

15.50
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Feest- en groepsarrangementen
Walking dinner

32.50

Voorgerechtjes
Carpaccio van runderhaas met Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en truffelmayonaise
Mini-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

Nagerechtjes
Gekarameliseerde banaan met een schuim van karamelcrème
Vanilleparfait met een compote van rode vruchten
Op basis van uw wensen maken wij graag een voorstel op maat.

Feestavond

49.75

Onbeperkt bier, wijn en frisdrank
Schaaltjes met zoutjes en nootjes op tafel
Koud en warm dinerbuffet (o.b.v. Buffet Culinair)
Ter afsluiting een kopje koffie met petit four
Op basis van 5 uur

All-inclusive barbecue
Kinderen vanaf 5 t/m 12 jaar
Op ons terras is een barbecue mogelijk. Wij serveren verschillende soorten vlees en vis, salades,
aardappelwedges en sausjes. De drank is inclusief: Bavaria bier, huiswijn, frisdrank, koffie en thee.
Te reserveren vanaf 20 personen en op basis van 2 uur.

35.00
17.50

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 ruime ervaring en de samenwerking met gerenommeerde leveranciers, kunnen wij uw
feest van A tot Z organiseren. Na afloop van de feestavond overnacht u gratis in een van onze junior suites.
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Overnachten
In een van onze 149 hotelkamers kunt u heerlijk relaxen en genieten van een goede nachtrust.
De kamers zijn ruim opgezet en smaakvol ingericht.
Uiteraard is het mogelijk om de vergaderarrangementen te combineren met één of meerdere overnachtingen. Graag maken wij voor
u een offerte op maat, geheel aangepast aan uw wensen en ideeën. In de regio en in de stad Venlo kunt u genieten van de prachtige
natuur, de cultuur en alle gemakken van een grote stad. Wij geven u graag informatie over de diverse activiteiten en mogelijkheden
in de regio.

Van der Valk Hotel Venlo
Nijmeegseweg 90 • 5916 PT Venlo • Telefoon +31 (0)77 354 41 41 • venlo@valk.com • www.hotelvenlo.nl

