ALGEMENE INFO
VAN HARTE WELKOM BIJ VAN DER VALK HOTEL STEIN-URMOND

UW LOCATIE VOOR ZAKELIJKE & FEESTELIJKE ONTMOETINGEN
046 Meetings & Events is gespecialiseerd in zakelijke en feestelijke ontmoetingen.
Nabij de Belgische en Duitse grens en direct gelegen aan de A2 biedt ons hotel u 12 moderne
en inspirerende vergaderzalen voorzien van uitgebreide faciliteiten.

De voordelen van Van der Valk Stein-Urmond op een rij:
- 12 Moderne zalen
- Diverse vergaderarrangementen, ook op maat
- Flexibele ruimtes variërend van 50 m2 tot 690 m2
- Zalen bieden plaats aan 2 tot 750 personen
- 2 Restaurants en een gezellige bar voor ontbijt, lunch, diner en borrel onder één dak
- 166 Moderne hotelkamers en suites
- Van der Valk Sport Center
-Toplocatie gelegen aan de A2, nabij de Belgische en Duitse grens en
Maastricht-Aachen Airport
- Gratis parkeergelegenheid met oplaadpunten voor elektrische auto's
- Tesla supercharger locatie /Allego laadstation
- Gratis WIFI

Contactgegevens:
Van der Valk Hotel Stein-Urmond
046 Meetings & Events
Mauritslaan 65 | 6129 EL | Urmond
Telefoon: 046 426 90 32
sales@stein.valk.com
					www.hotelstein.nl

MR

Facebook
Instagram
LinkedIn
MeetingReview

MEETINGS
Een succesvolle bijeenkomst begint met een geschikte locatie, gastvrije service en moderne
faciliteiten. Of het nu gaat om een vergadering, training, congres of feestavond; door onze
ruime ervaring is ieder evenement bij ons in goede handen.

BUSINESS ARRANGEMENTEN
2 OF 4 UURS ARRANGEMENT

8 UURS ARRANGEMENT

• Onbeperkt diverse soorten vers gemalen
koffie, thee & frisdranken vanuit onze
businessfoyer
• Water in de vergaderzaal
• Vers handfruit en zoete lekkernijen óf
een middagsnack vanuit onze
businessfoyer
• Beamer en projectiescherm of LCD-TV
• Flip-over met papier en stiften
• Schrijfblok met pen
• Gratis parking

• Onbeperkt diverse soorten vers gemalen
koffie, thee & frisdranken vanuit onze
businessfoyer
• Water in de vergaderzaal
• Vers handfruit en zoete lekkernijen
vanuit onze businessfoyer
• Lunchbuffet met Live-Cooking
geserveerd in ons buffetrestaurant
• Een middagsnack vanuit onze
businessfoyer
• Beamer en projectiescherm of LCD-TV
• Flip-over met papier en stiften
• Schrijfblok met pen
• Gratis parking

2 UUR
€ 15,00 p.p.*

4 UUR
€ 21,00 p.p.*

€ 42,00 p.p. *

Bij reservering van een
Business arrangement
ontvangt u 50% korting op
de zaalhuur.
Voor de meest actuele tarieven
verwijzen wij u naar
hotelstein.nl/bussiness-events.

*excl. zaalhuur

* Excl. zaalhuur

Heeft u speciale wensen, meerdaagse
vergaderingen of wilt u een Business
arrangement op maat? Onze medewerkers van
de afdeling 046 Meetings & Events vinden het
een uitdaging om samen met u tot een bijzonder
resultaat te komen.

ZAALOPSTELLINGEN
Van der Valk Hotel Stein-Urmond beschikt over 12 multifunctionele zalen
die zijn voorzien van moderne technische faciliteiten zoals een ingebouwde beamer,
projectiescherm, klimaatbeheersing, zonwering, geluidsinstallatie en gratis WIFI.
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PLUG & PLAY

Videoconferencing
(geschikt voor 14 pers.)
LCD Scherm
Polycom Studio Video
conference Bar (beeld &
geluid)
€ 275,- | 1 dagdeel
€ 375,- | 2 dagdelen

St. Hubertus-1, Kerensheide-2 en
Steinerbos-3 zijn combineerbaar tot
combi 1-2, combi 2-3 en combi 1-2-3.

?

DE WEG KWIJT?
BEGANE GROND
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A la carte restaurant
Buffetrestaurant
Terras
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Terras Urmond
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Lobby/ingang hotelkamers
Wanenberg
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1E ETAGE
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Lindenheuvel
Meetings & Events office
Garderobe/Businessfoyer
Terhagen
St. Hubertus
Kerensheide
Steinerbos
Kelmonderbos
Terras Kelmonderbos
Bar/Businessfoyer
Lift
Toiletten
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MEET & LUNCH
12:00 uur - 13:30 uur
Om de inwendige mens te verzorgen bieden wij diverse lunchmogelijkheden. Hierbij heeft u de
keuze om nabij de zaal gebruik te maken van een businesslunch of even af te schakelen en u
culinair te laten verwennen in ons buffetrestaurant met Live-Cooking.

UITGEBREID LUNCHBUFFET
MET LIVE-COOKING*

BUSINESSLUNCH

Van maandag t/m vrijdag serveren wij een
uitgebreid lunchbuffet met Live-Cooking
in ons buffetrestaurant, bestaande uit:

Businesslunch geserveerd
in onze businessfoyer,
bestaande uit:

• Diverse broodsoorten
• Ruim assortiment aan kaas, vlees- en
zoetwaren
• Rijkelijk gegarneerde salades
• Soep van de dag
• Wisselend aanbod van koude en warme
gerechten, gemaakt van dagverse
(seizoens)producten
• À la minute bereide vlees- en
visgerechten met bijpassende
garnituren
• Fruitsalade en yoghurt
• Sandwiches
€ 19,00 p.p.
• Onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank,
melk, jus d`orange en diverse vruchtensappen
* Gedurende de vakantie(s) en op feestdagen serveren wij geen lunchbuffet.

€ 19,00 p.p.

(Vanaf 15 personen)

• Soep van de dag
• 2 luxe belegde broodjes p.p.
• Warme hartige snack
• Verse fruitsalade
• Onbeperkt koffie, thee, water,
frisdrank, melk en jus d`orange

€ 20,00 p.p.

Heeft u speciale wensen of wilt u een lunch
op maat? Onze medewerkers van de afdeling
046 Meetings & Events vinden het een uitdaging
om samen met u tot een bijzonder resultaat te
komen.

MEET & DINE
Wilt u voor, tijdens of na uw meeting gebruikmaken van een buffet?
In combinatie met een Business arrangement serveren wij in onze businessfoyer
of nabij de zaal een uitgebreid buffet naar keuze.

BUSINESSBUFFETTEN
OOSTERS
(Vanaf 20 personen)
Duur: 1 uur

MEDITERRAANS
€ 24,00 p.p.

(Vanaf 20 personen)
Duur: 1 uur

€ 24,00 p.p.

Businessbuffet geserveerd
in onze businessfoyer, bestaande uit:

Businessbuffet geserveerd
in onze businessfoyer, bestaande uit:

• Oosterse kippensoep
• Brood met roomboter
• Gemengde salade
• Vietnamese kiploempia met chilisaus
• Nasi met kipsaté
• Atjar en kroepoek
• Udon noedels met garnalen
• Glasnoedels met bamboescheuten en
Shiitake
• Onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank
en jus d`orange

• Tomatensoep
• Brood met aïoli en salsa
• Salade caprese
• Gemengde salade
• Zeebaars met witte wijnsaus
• Kipdijfilet met tomatensaus en
groenten
• Penne met spinazie overbakken met kaas
• Patatas Bravas met aïoli
• Onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank
en jus d`orange

HOLLANDS

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

(Vanaf 20 personen)
Duur: 1 uur

€ 24,00 p.p.

Businessbuffet geserveerd
in onze businessfoyer, bestaande uit:
• Groentesoep
• Brood met roomboter
• Gemengde salade
• Schnitzel met champignonroomsaus
• Heekfilet met Hollandaisesaus
• Verse seizoensgroenten
• Aardappelgratin
• Onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank
en jus d`orange

IJskar met 2 soorten schepijs, hoorntjes,
slagroom, sausjes en toppings.
4,- p.p.

DRIE- OF VIERGANGENDINER
Onze chef-kok stelt vier keer per jaar een nieuwe menukaart samen
om u het beste uit het seizoen én uit onze streek aan te kunnen bieden.
U heeft de keuze uit een uitgeserveerd drie- of viergangendiner.

MENU'S
Voorgerecht
Hoofdgerecht
Dessert

Voorgerecht
Soep
Hoofdgerecht
Dessert

€ 36,00 p.p.

€ 41,00 p.p.
Bij reservering van een drie- of viergangendiner
in een aparte zaal, ontvangt u 50% korting op de
zaalhuur.

Bij groepen tot 50 personen kunt u
van tevoren 2 voorgerechten, 2 soepen,
2 hoofdgerechten en 2 nagerechten kiezen.
Wij zorgen voor menukaartjes zodat
uw gasten uit deze gerechten kunnen
kiezen op de avond zelf.
Bij groepen groter dan 50 personen
verzoeken wij u vooraf één keuze
per gang te maken.

Wij gaan zeer
zorgvuldig om met
voedselallergieën en/of
voedselintoleranties.
Graag verzoeken wij u dit tijdig
kenbaar te maken,
zodat wij goed kunnen
inspelen op uw wensen
en behoeften.

DRANKENARRANGEMENT
Gedurende het diner kunt u gebruikmaken
van ons standaard drankenarrangement.
2 uur € 17,00 p.p.
3 uur € 21,00 p.p.
4 uur € 25,00 p.p.
5 uur € 29,00 p.p.
U en uw gasten kunnen gedurende de
afgesproken tijd onbeperkt genieten van
een assortiment aan: huiswijnen, bier,
frisdranken, water, vruchtensappen, koffie en
thee.
Bij een verlenging van het drankenarrangement wordt
€ 4,- per half uur per persoon berekend.

BAR & BUBBLES
Heeft u iets te vieren? Wilt u met collega’s en/of klanten de dag evalueren?
Dat is mogelijk in onze sfeervolle bar HOOM of nabij de zaal.
U kunt genieten van onze speciaal samengestelde borrelarrangementen.
Tijdens de zomermaanden kunt u uw drankje ook op ons gezellige
barterras of op onze patio nuttigen.

BORRELARRANGEMENTEN
VALK

HOOM

(Vanaf 10 personen)
Duur: 1 uur*

(Vanaf 10 personen)
Duur: 1 uur*

• Onbeperkt drankjes uit ons standaard
drankenarrangement
• Diverse zoutjes en nootjes
• Uitgebreide koude borrelplank
• Warm bittergarnituur (3stuks)

€ 16,00 p.p.

*Bij een verlenging wordt €4,- per
half uur per persoon berekend.

DRANKENARRANGEMENT*
U en uw gasten kunnen gedurende de
afgesproken tijd onbeperkt genieten van ons
assortiment aan: huiswijnen, bier, frisdranken,
water, vruchtensappen, koffie en thee.

• Onbeperkt drankjes uit ons standaard
drankenarrangement
• Diverse zoutjes en nootjes
• Uitgebreide koude/warme borrelplank

€ 19,00 p .p.

*Bij een verlenging wordt €4 - per
half uur per persoon berekend.

LIEVER IETS SPECIAALS?
Uitbreiding drankenarrangement*
La trappe isidor/tripel
Duvel
Corona
Max kriek

€ 1,00 p.st.

In overleg kunnen wij u ook een aangepast
wijnarrangement aanbieden.

Heeft u speciale wensen, of wilt u
een borrelarrangement op maat? Onze
medewerkers van de afdeling 046 Meetings &
Events vinden het een uitdaging om
samen met u tot een bijzonder
resultaat te komen.

DE MOESTUIN
De Moestuin is met haar groente- en kruidentuin en haar fruitbomen hét idyllische plekje voor privégezelschappen. De mooie vijver en aangelegde tuin zorgen hierbij voor extra sfeer. In de Moestuin
wordt een grote variatie aan groenten en kruiden verbouwd door jongvolwassenen van de stichting
Somnium. Vers van het land naar het restaurant!
Vergaderen? Lunchen? Dineren? Borrelen? Of BBQ? Het is hier allemaal mogelijk! De Moestuin heeft
een verhard terras met een oppervlakte van 150m2 en is voorzien van een sfeervolle tent, een eigen
bar en WIFI.
Wat maakt de Moestuin zo speciaal? De Moestuin is een creatieve omgeving zodat u uw vergadering
aan het einde van de dag afsluit vol met nieuwe ideeën. Ook voor verschillende events is de
Moestuin een speciale en unieke plek dat uw evenement afmaakt!
In de Moestuin verzorgen wij van medio juni tot en met begin september elke vrijdag van 18.00 uur
tot 21.00 uur een uitgebreide Mediterrane BBQ.
Exclusief voor uw gezelschap kunt u gedurende het gehele jaar terecht op deze sfeervolle locatie
voor groepen van 40 tot 100 personen. Wat uw gelegenheid ook is, onze medewerkers van de
afdeling Meetings & Events informeren u graag naar de mogelijkheden.

MEDITERRANE BBQ
(Vanaf 45 personen)
Duur: 3 uur

• Zomers aperitief van het huis
• Antipasti plank op tafel
• Diverse voorgerechten van het buffet
• Stokbrood en steenovenbrood
met boters en sausjes
VAN DE GRILL
• Luxe vleessoorten
• Visgerechten
• Groenten en bijgerechten
• Warme en koude sauzen
• Luxe dessertbuffet met huisgemaakte
zoetigheden en diverse soorten schepijs
• Onbeperkt drankjes uit ons standaard
drankenarrangement
Bij reservering van een evenement in de
Moestuin, ontvangt u 50% korting op de zaalhuur.

TEAMBUILDING
Bent u opzoek naar een unieke vergadering?
Heeft u behoefte aan een activiteit tijdens
het vergaderen of wilt u de samenwerking
verbeteren?
Wij bieden u de mogelijkheid om uw
vergadering te combineren met een tal van
diverse outdoor teambuilding activiteiten.
De volgende teambuilding activiteiten
kunnen wij onder andere voor u realiseren;
casino workshop, cocktails maken en diverse
andere mogelijkheden.
Daarnaast organiseren wij i.c.m. de
medewerkers van het Van der Valk Sport
Center uitdagende teambuilding activiteiten.
Wat dacht u bijvoorbeeld van een Bootcamp
training op maat.

€ 40,00 p.p.

Heeft u speciale wensen? Onze medewerkers van de afdeling
046 Meeting & Events vinden het een uitdaging om samen met
u tot een bijzonder resultaat te komen.

FEAST & PARTY
Een geslaagd feest begint met een geschikte locatie, gastvrije service en flexibiliteit.
Of het nu gaat om een verjaardag, huwelijk, jubileum of bedrijfsfeest; door onze ruime
ervaring en de vele mogelijkheden die wij bieden, is ieder evenement bij ons in goede
handen.

FEESTAVOND ARRANGEMENTEN
VOOR DE FIJNPROEVER

FEESTAVOND

(Vanaf 50 personen)
Duur: 5 uur

(Vanaf 50 personen)
Duur: 5 uur

• Ontvangst met een glas bubbels
• 5 uur onbeperkt drankjes uit ons
standaard drankenarrangement
• Diverse zoutjes en nootjes
• Buffet “VALK” of een 3-gangendiner

€ 54,00 p.p.

WALKING DINNER

€ 59,00 p.p.

DRANKENARRANGEMENT

(Vanaf 50 personen)
Duur: 5 uur

• 5 uur onbeperkt drankjes uit ons
standaard drankenarrangement
• 3 voorgerechtjes
• 1 soepje
• 3 hoofdgerechtjes
• 2 nagerechtjes
Hierbij geldt dat er een vast menu gekozen
wordt voor het hele gezelschap.
€ 69,00 p.p.

Bij reservering van een feestavond
arrangement ontvangt u 50% korting op de
zaalhuur.

• Ontvangst met een glas bubbels
• 5 uur onbeperkt drankjes uit ons
standaard drankenarrangement
• Diverse zoutjes en nootjes
• Buffet “HOOM” of een 4-gangendiner

U en uw gasten kunnen gedurende de
afgesproken tijd onbeperkt genieten van ons
assortiment aan: huiswijnen, bier, frisdranken,
water, vruchtensappen, koffie en thee.

Heeft u speciale wensen, of wilt u een
feestavond op maat? Onze medewerkers van de
afdeling 046 Meeting & Events vinden het een
uitdaging om samen met u tot een bijzonder
resultaat te komen.

BUFFET
U heeft bij ons de keuze uit 2 uitgebreide buffetten:
Buffet 'VALK' en Buffet 'HOOM'.

BUFFET VALK
(Vanaf 50 personen)
Duur: 2 uur

Borrelplank op tafel
•
•
•
•
•
•

€ 35,00 p.p.

Brood met pesto en tomatensalsa
Coburgerham met meloen
Blokjes truffelkaas
Gerookte forel met mosterd-dillesaus en rucola
Gemarineerde olijven
Chorizo

Voorgerechten
• Tomatensoep
• Gerookte zalm met kappertjes en
cocktailsaus
• Gerookte makreel met remouladesaus
• Rosbief met grove mosterdmayonaise
• Roompaté met mangochutney
• Kaasplank met streekkazen, stroop,
honing, noten en jam

Salades
• Gemengde sla met 2 dressings
• Tomatensalade met basilicum
• Komkommersalade met dille
• Hollandse koolsalade met wortel
• Romige aardappelsalade

Desserts

Hoofdgerechten
• Zalmfilet in witte wijnsaus en groene
asperges
• Varkenshaas in pepersaus
• Limburgs zuurvlees
• Gegrilde kipdijfilet met mosterdsaus
• Tortellini met ricotta-spinazie
• Aardappelgratin
• Sperziebonen en Parijse wortels

• Verschillende soorten ijs
• Vers fruit
• Huisgemaakt plaatgebak
• Slagroomsoesjes
• Diverse sausjes en toppings
• Slagroom

BUFFET HOOM
(Vanaf 50 personen)
Duur: 2 uur

•
•
•
•
•
•

€ 40,00 p.p.

Borrelplank op tafel

Salades

Brood met pesto en tomatensalsa
Coburgerham met meloen
Gerookte makreel
Blokjes truffelkaas
Gemarineerde olijven
Chorizo

• Gemengde sla met 2 dressings
• Salade caprese
• Komkommersalade
• Tabouleh salade met zongedroogde
tomaten en olijven
• Aardappelsalade met krokante spekjes
en bieslook
• Bietensalade met olijfolie, knoflook en
geitenkaas
• Ceasar salade met kippendij, ei,
croutons, Parmezaanse kaas, little gem
sla en Ceasar dressing
• Pastasalade met zongedroogde tomaten,
rucola en pesto

Voorgerechten
• Groentebouillon
• Roze garnalen met appel en venkel
• Rundercarpaccio met truffelmayonaise,
pijnboompitten en zongedroogde
tomaten
• Gepocheerde zalm met cocktailsaus
• Roompaté met vruchtencompôte
• Kaasplank met streekkazen, stroop,
honing, noten en jam

Dessert
• Verschillende soorten ijs
• Huisgemaakt plaatgebak
• Chocolademousse
• Panna cotta
• Vers fruit
• Warme chocolade
• Slagroomsoesjes
• Diverse sausjes en toppings
• Slagroom

Hoofdgerechten
• Beenham met champignonroomsaus
• Suprême van parelhoender met
pepersaus
• Ossenhaaspuntjes in rode wijnsaus
• Zeebaars met gesmoorde groenten en
Hollandaisesaus
• Aardappelpuree met truffel
• In knoflook gebakken scampi’s met pasta
• Sperziebonen en bloemkoolroosjes

BUFFET
LIEVER IETS SPECIAALS?
Uitbreiding Buffet Valk & Hoom*
•
•
•
•

Getrancheerde ossenhaas met
pepersaus à € 6,- p.p.
Getrancheerd kalfsgebraad met
Provençaalse kruiden à € 5,- p.p.
Puntzakje friet met mayonaise à
€ 3,- p.p.
Popcornmachine met zoete popcorn
à € 1,50 p.p.

DRANKENARRANGEMENT*
Gedurende het buffet kunt u
gebruikmaken van ons standaard
drankenarrangement.
2 uur € 17,00 p.p.
3 uur € 21,00 p.p.
4 uur € 25,00 p.p.
5 uur € 29,00 p.p.
U en uw gasten kunnen gedurende de
afgesproken tijd onbeperkt genieten van
ons assortiment aan: huiswijnen, bier,
frisdranken, water, vruchtensappen,
koffie en thee.

DINERBUFFET MET LIVE-COOKING*
(Vanaf 45 personen)
Duur: 2,5 uur

€ 38,00 p.p.

Van maandag tot en met donderdag** serveren wij op aanvraag een uitgebreid dinerbuffet
met Live-Cooking in ons buffetrestaurant, bestaande uit:
•
•
•
•
•

Wisselend aanbod van koude en
warme gerechten, gemaakt van
dagverse (seizoens)producten
Rijkelijk gegarneerde salades
Soep van de dag
À la minute bereide vlees- en
visgerechten
Bijpassende garnituren

•
•
•

Vers gekookte pasta's en heerlijke
pizza`s uit de Italiaanse houtgestookte steenoven
Luxe dessertbuffet met huigmaakte
zoetigheden, verschillende soorten
schepijs en een chocoladefontein
Onbeperkt koffie, thee, water,
frisdrank, bier, huiswijnen, jus
d`orange en diverse vruchtensappen

* Op feestdagen gelden er afwijkende tarieven.
** Op vrijdag, zaterdag en zondagavond kunt u met kleine gezelschappen deelnemen
aan ons reguliere dinerbuffet met Live-Cooking.

Heeft u speciale wensen of wilt u een buffet op maat? Onze
medewerkers van de afdeling 046 Meeting & Events vinden het een
uitdaging om samen met u tot een bijzonder resultaat te komen.

KOFFIETAFEL
Na een begrafenis of uitvaart kunt u bij Van der Valk Hotel Stein-Urmond op een gepaste
manier een emotionele dag afsluiten. Wij verzorgen uw koffietafel in ons buffetrestaurant
(op basis van beschikbaarheid) of in een aparte zaal zodat u in alle rust samen
herinneringen kunt ophalen of troost bij elkaar kunt vinden.

KOFFIETAFELARRANGEMENT
LIMBURGS

(Vanaf 30 personen*)
Duur: 2 uur**

• Diverse harde en zachte belegde
broodjes
• Saucijzenbroodje
• Limburgse vlaai
• Koffie, thee, tafelwater en jus d`orange

FAMILIETAFEL
Graag reserveren wij, op
verzoek, één of meerdere
tafels voor de naaste
familie.

€ 19,00 p.p.

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN
KEUZE UIT:
• Soep
• Broodje kroket
• Mini broodje
(kip krokant, pulled pork of hamburger)
1 keuze voor het gehele gezelschap
€ 4,00 p.p.

ALGEMENE INFO
Onze koffietafels worden in buffetvorm
geserveerd. Vraag naar de mogelijkheden
om uw koffietafel uit te laten serveren.
*Bij reservering van een koffietafelarrangement in
een aparte zaal, ontvangt u 50% korting op de
zaalhuur.
**Bij een verlenging van het koffietafelarrangement
wordt €4,- per half uur per persoon berekend.

SPORT

Mensen die regelmatig intensief sporten, moeten extra goed op hun voeding letten.
Voldoende en de juiste voedingsstoffen zijn immers nodig om kracht op te kunnen bouwen
en energie voor de spieren te kunnen leveren. Van der Valk Hotel Stein-Urmond beschikt
over een ruime nationale en internationale ervaring in het verzorgen van een gebalanceerde
sportmaaltijd.

MAALTIJDEN
SPORTMAALTIJD B

SPORTMAALTIJD A

(Vanaf 25 personen*)
Duur: 1 uur

(Vanaf 25 personen*)
Duur: 1 uur

Sportmaaltijd in buffetvorm
geserveerd in een zaal bestaande uit:
• Onbeperkt koffie, thee en frisdrank vanuit
onze businessfoyer
• Tafelwater en jus d`orange in de zaal
• Heldere bouillon
• Diverse broodsoorten en boter
• Verschillende kaas, vlees- en zoetwaren
• Groene salade
• Salade met kip
• Pasta met tomaat-basilicumsaus
(saus apart)
• Gepocheerde zeebaars met
roerbakgroenten
• Gegrilde kipfilet met groene asperges
• 2 soorten verse warme groenten
• Rijst en aardappelpuree
• Yoghurt en vers fruit
• Mueslirepen
• Gebruik van 1 beamer inclusief projectiescherm
• Gebruik van 1 flip-over met papier en
stiften
• Onbeperkt gratis WIFI
€ 25,00 p.p.

*Bij minder dan 25 personen zijn wij genoodzaakt om een
supplement aan zaalhuur (1 dagdeel) in rekening te brengen.

Sportmaaltijd in buffetvorm
geserveerd in een zaal bestaande uit:
• Onbeperkt koffie, thee en frisdrank vanuit
onze businessfoyer
• Tafelwater, appelsap en jus d`orange in
de zaal
• Tomatensoep met kip en groenten
• Diverse broodsoorten (volkoren)
• Verschillende kaas, vlees- en zoetwaren
o.a. kipfilet, jong belegen kaas, rosbief en
gerookte ham
• Saladebar
• Volkoren pasta met Bolognesesaus
(saus apart)
• Volkoren rijst met gele curry (saus apart)
• Gepocheerde zeebaars
• Gegrilde kipfilet
• 2 soorten verse warme groenten
• Aardappelpuree
• American pancakes met ahornsiroop
• Powerfoods o.a. bessen en zaden
• Magere fruitkwark en yoghurt
• Granola, honing en divers fruit
• Gebruik van 1 beamer inclusief projectiescherm
• Gebruik van 1 flip-over met papier en
stiften
• Onbeperkt gratis WIFI
€ 28,00 p.p.

Daarnaast faciliteert Van der Valk Hotel Stein-Urmond indien gewenst een vergaderzaal voor
besprekingen, dagkamers om te rusten, een Sport Center, massageruimtes en parkeerplekken
voor touringcars. Op de parkeerplaats kunnen wij krachtstroom en water leveren.

YES I DO!
Uw bruiloft is zonder twijfel één van de mooiste dagen van uw leven.
Natuurlijk wilt u dat deze dag tot in de puntjes is verzorgd. Door onze jarenlange
ervaring zijn wij in staat om van uw trouwfeest een onvergetelijke dag te maken.
Voor u én voor uw gasten!
Wilt u beginnen met een uitgebreide lunch bereidt door onze keukenbrigade? Óf met luxe
borrelhapjes en een glaasje bubbels? Alles is mogelijk en uw wensen zijn ons uitgangspunt.

BRUILOFTSARRANGEMENT
(Vanaf 50 personen)
Duur: 5 uur

• Ontvangst met een glas bubbels
• 5 uur onbeperkt drankjes uit ons
standaard drankenarrangement
• Diverse zoutjes en nootjes
• Buffet “HOOM” of een 4 gangendiner
• Bruidstaart
• Witte stoelhoezen

AANKLEDING
Heeft u al nagedacht hoe u de feestzaal
wilt inrichten? Wij zijn in staat om de
verschillende ruimtes helemaal in te
richten met de gewenste decoraties op het
gewenste tijdstip. Van bloemdecoraties tot
ballonnen en slingers tot tafelaankleding en
witte stoelhoezen.

Bij reservering van een bruiloftsarrangement
ontvangt u 50% korting op de zaalhuur.

€ 67,00 p.p.

SUITE
De mooiste dag van uw leven sluit u
natuurlijk in stijl af in onze suite.
Met een glaasje bubbels kunt u samen nog
even nagenieten in onze luxe whirlpool.
's Ochtends kunt u onder het genot van een
heerlijk ontbijt op bed rustig bijkomen van
uw huwelijksfeest.

ENTERTAINMENT
In het kader van een volledig verzorgde
dag kunnen wij u op verzoek het nodige
entertainment bieden. Wat dacht u
bijvoorbeeld van een complete thema-avond,
van een leuk typetje die u en uw gasten
verrast of fantastische livemuziek. Van
bandje tot soloartiest en van close-harmony
koor tot een diskjockey. Wij vinden voor
iedere gelegenheid een passend optreden
dat aansluit bij uw wensen en uw budget.
Uiteraard zorgen wij ook voor het licht en
geluid.

