JA, IK WIL!

VIER JE BRUILOFT BIJ VAN DER VALK HOTEL VENLO

VIER DE LIEFDE IN
VAN DER VALK HOTEL VENLO
Gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk!
De dag dat jullie volmondig ja tegen elkaar zeggen, wordt een onvergetelijk moment. Jullie bruiloft is één
van de mooiste dagen van jullie leven. Uiteraard willen jullie dat deze dag perfect verloopt. Vooraf komen
er een heleboel keuzes op het bruidspaar af. Wij helpen jullie graag met de organisatie en een vlekkeloos
verloop, zodat jullie alleen maar hoeven te genieten van de meest romantische dag in jullie leven!
Wij ontvangen jullie graag in het hotel om alle wensen door te spreken. Elk bruidspaar heeft zijn eigen
wensen, dus onze ervaren professionals maken met veel enthousiasme en persoonlijke aandacht een
trouwdag helemaal op maat. Daarnaast denken wij graag met jullie mee op het gebied van muziek,
vervoer, decoratie, bloemen, ringen, kleding en de bruidstaart. Onze toeleveranciers staan graag voor
jullie klaar met hun brede aanbod.

Namens ons gehele team,
Han en Ine van der Eijk
Directie
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ONE LOVE, ONE LOCATION
ONS HOTEL IN HET KORT
Jullie trouwdatum is gekozen en jullie gaan op zoek naar een geschikte locatie. Van der Valk Hotel Venlo
is veelzijdig en maakt het mogelijk om de complete trouwdag op één locatie te laten plaatsvinden, van
oﬀiciële huwelijksvoltrekking tot feestavond.
168 kamers

Gratis Wiﬁ

Toegankelijk voor
mindervaliden

3 restaurants

Airconditioning

Mindervalide kamer

Terras

Roomservice

Fietsverhuur &
afgesloten ﬁetsenstalling

12 vergaderzalen

Green Key

Nabij knooppuntenroute

Hotelbar

5 Vergaderhamers

Nabij stadscentrum

Wellness & beauty

Gratis parkeren

Nabij bushalte

Fitness

Auto oplaadpunten

Nabij snelweg

Indoor zwembad

Onze extra voordelen
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•

24 uur per dag persoonlijke aandacht en onbegrensde gastvrijheid

•

Zalen met een adembenemend uitzicht

•

Oﬀiciële trouwlocatie

•

Ruime keuze in kamers & suites

•

Alles onder één dak!

SUPRISINGLY UNIQUE
Elke bruiloft is uniek. Wat jullie bruiloft nog unieker maakt, is onze stijlvolle feestzaal op de 12e
verdieping; Level 77, hét pronkstuk van ons hotel. Vanuit deze zaal hebben jullie een waanzinnig uitzicht
over de skyline van Venlo, Nationaal Park De Maasduinen en Duitsland. Succes verzekerd voor een
geslaagd evenement tot 200 gasten. Level 77 is op te delen in twee zalen; West en East. De zaal kan dus
perfect worden aangepast op het aantal gasten. Kies voor luxe en vier de liefde op grote hoogte!
Naast Level77 hebben we nog veel meer feestlocaties in het hotel die we jullie graag laten zien tijdens een
persoonlijke rondleiding.

Rondleiding en kennismaking
Stuur ons een mail of bel ons voor het maken
van een afspraak voor een rondleiding en
kennismaking.
Telefoonnummer: 077-3201613
E-mailadres: yes@venlo.valk.com
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Planning

• Persoonlijk advies
• Producten op maat
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TOGETHER
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Suite dreams

• Ruime keuze in kamers & suites
• Speciaal tarief voor jullie gasten
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DINNER IN STYLE
’s Avonds genieten jullie met de gasten van een heerlijk diner in de vorm van een uitgeserveerd menu, buﬀet,
smokey BBQ of walking dinner met volop keuzes in vlees-, vis- en vegetarische gerechten. Wij houden tevens
graag rekening met dieetwensen en allergieën. Onze keukenbrigade werkt met verse seizoensgebonden producten uit de regio. Hieronder geven we jullie alvast enkele voorbeelden. Laat jullie verrassen door de meest
smaakvolle creaties. Uiteraard is er veel meer mogelijk en stellen wij ook graag een menu of buﬀet op maat
samen. Hebben jullie een keuze gemaakt? Dan mogen jullie gratis komen proefeten.
3-gangenmenu € 29,50 p.p.
Zalmtartaar met
komkommerlinten, tzatziki en
croutons
***
Runderlende met koolraap,
aardappelgratin, lentegroenten
en rozemarijnjus
***
Nougatineparfait met
bereidingen van sinaasappel en
gebrande meringueschuimpjes
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Mediterraans buﬀet € 27,50 p.p.
• Soep van geroosterde paprika’s
• Toscaanse bonensoep
• Brood met dips:
aioli, olijventapenade met ansjovis,
tzatziki, gremolata-boter
• Ratatouillesalade
• Griekse salade
• Salade met kip en kikkererwten
• Carpaccio
• Diverse pastasoorten en toppings
• Diverse vissoorten op Mediterraanse wijze
• Boeuf Bourguignon
• Moussaka
• Pollo al Marsala
• Paella
• Dessertbuﬀet

Streetfood buﬀet € 31,50 p.p.
• Sotosoep
• Tadoorisoep met koriander en
yoghurt
• Diverse broodsoorten
• Wrap
• Pico de gallo
• Aioli
• Paprika-pijnboompitsalsa
• Chimichurri
• Taco
• Sushi
• Springrol
• Bapao
• Maïskolf
• Groente-yakitori
• Loempia
• Quiche
• Flammkuchen
• Risotto
• Saté met garnituur
• Patatas bravas
• Tempura gamba
• Zwarte kip
• Fish and chips
• Gyros
• Shoarma
• Hotdog
• Dessertbuﬀet

PARTY PERFECTION
Party time! De voetjes kunnen van de vloer. Traditiegetrouw opent het bruidspaar de avond met een
spectaculaire openingsdans. Daarna barst het feest los en zorgt een band of dj voor een feestelijke sfeer
in een schitterende zaal. Hebben jullie speciale wensen voor de feestavond, zoals een photobooth of
cocktailbar? Het wordt geregeld. Niets is ons te gek!
Een feest zonder hapjes is niet compleet. Verras de gasten met late night snacks. Het aanbod is groots.
Hebben jullie zelf ideeën? Laat het ons weten!

Jullie bruiloft, op maat gemaakt.
Niets is ons te gek!
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IT’S IN THE DETAILS
ELLEN SCHLEEPEN

JEROEN VAN BENNEKOM

JANINE MANDERS

Na een geweldige studietijd in Antwerpen en
Amsterdam kon mijn avontuur in de hotelwereld
beginnen. Met mijn passie voor het verzorgen
van evenementen ben ik sinds 2011 werkzaam
bij Van der Valk Hotel Venlo.

Ik ben geboren in Nijmegen, pragmatisch, communicatief sterk, loyaal en streef naar de hoogst
mogelijke kwaliteit en service.

Als je weet waar je goed in bent, dan komt
succes vanzelf. Mijn naam is Janine en ik kom
uit de directe omgeving van Venlo. Samen met
mijn familie en huisdieren geniet ik van de fase
in mijn leven die bestaat uit studeren en werken.
Na het afronden mijn studie Media Vormgeving
en Interactief Vormgeving ben ik gestart met een
vervolgopleiding op het gebied van Food
Innovation en Design.

Group reservations & guest relations manager

Bij de organisatie van een evenement komt erg
veel kijken, geen dag is hetzelfde. Of het nu gaat
om een vergadering, training, congres of
feestavond; elk evenement wordt tot in de
puntjes verzorgd. Belangrijk zijn persoonlijke
aandacht, een goed product en gastvrije service
om een succesvol evenement te realiseren. Mijn
uitgangspunt is de verwachtingen van de gasten
overtreﬀen!
Specialismen
•
Hospitality
•
Corporate events
•
Weddingparty
•
Eventmanagement
•
Catering
•
Hotel & Restaurant
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Ellen Schleepen
T 06-50 27 54 61
E Ellen@venlo.valk.com

Commercieel manager

Ik geloof dat het succes van evenementen sterk
afhangt van de kwaliteit van hoe kennisoverdracht
kan worden bereikt en herinneringen worden
gecreëerd. Mijn werk richt zich op strategieën, het
creëren van creatieve evenementen concepten en
verbindingen leggen en versterken.
Na het afronden van mijn studie aan de Hotel
Management School Leeuwarden heb ik ruim
negentien jaar werkervaring opgedaan binnen de
nationale en internationale MICE branche en leiding
gegeven aan sales en marketing afdelingen binnen
de horeca. Ik werkte als commercieel manager en
directeur bij grote en kleine hotelketens. In mijn
huidige functie kan ik mijn creativiteit en ervaring
goed gebruiken en werk ik samen met de ﬁjnste en
grootste horecafamilie van Nederland.
Specialismen
•
Hospitality & Catering
•
Corporate event design
•
Marketing & Communicatie strategie
•
Online Events
•
New Business

Jeroen van Bennekom
T 06-41 16 32 27
E Jeroen@venlo.valk.com

Marketing & communicatiemedewerkster

Binnen het hotel houd ik mij bezig met de
vormgeving en vertaling van concepten naar
marketing. Daarbij denk ik mee met het
uitwerken van evenementen, concepten en de
opmaak van o.a. uitnodigingen, menukaarten,
gastenkaartjes en gastengeschenken, enz..
Specialismen
•
Photoshop
•
Illustrator
•
Social Media
•
Graﬁsche vormgeving
•
Event design

Janine Manders
T 077-354 41 41
E Janine@venlo.valk.com

Nijmeegseweg 90 | 5916 PT Venlo | yes@venlo.valk.com | +31 (0) 77 320 1613

www.hotelvenlo.nl
hotelvenlo

@hotelvenlo

hotelvenlo

