MEETINGS & EVENTS

WELKOM
HOTEL 'S - HERTOGENBOSCH - VUGHT IS EEN PROFESSIONELE EN
FLEXIBELE PARTNER BIJ DE ORGANISATIE EN UITVOERING VAN ZOWEL
UW ZAKELIJKE ALS UW FEESTELIJKE EVENEMENTEN.

OMGEVING
Hotel 's-Hertogenbosch - Vught ligt op
slechts twee kilometer van het centrum van
's-Hertogenbosch. De gezelligheid en het eigen,
intieme karakter van het stadscentrum zijn de
trots van de Brabantse hoofdstad. De stad
staat ook bekend om haar indrukwekkende
historische ambiance, de Sint-Janskathedraal,
de Binnendieze en de meer dan 500 rijks- en
gemeentemonumenten.
BEREIKBAARHEID & PARKEREN
Door de ligging dicht bij de snelwegen de A2
en de N65 is het hotel uitstekend bereikbaar.
Bovendien kunnen onze gasten op de ruime
parkeerplaats gratis parkeren.
OPENBAAR VERVOER
U neemt de trein naar Centraal Station
's-Hertogenbosch. Vervolgens neemt u buslijn
8, 9 of 140 die vrijwel voor de deur van Hotel
's-Hertogenbosch - Vught stopt bij bushalte
''Bosscheweg''.
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TAXI
Als gast van Hotel 's-Hertogenbosch - Vught
bieden wij u een speciaal tarief wanneer u
gebruik maakt van een taxi van het hotel naar
het centrum van 's-Hertogenbosch of
andersom. Informeer naar de tarieven.
MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie over de
mogelijkheden voor het organiseren van
een evenement in Van der Valk
Hotel 's-Hertogenbosch - Vught dan
nodigen wij u heel graag uit om een kijkje
te komen nemen in ons hotel.
Onder het genot van een kopje
koffie bespreken wij graag uw wensen
en onze mogelijkheden voor de
invulling van een geslaagd evenement.
Wij heten u graag van harte welkom in Hotel
's-Hertogenbosch - Vught!
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MULTIFUNCTIONELE
ZALEN - SOUTERRAIN
ENTREE

VALKENZAAL

HAL

TOILETTEN

TOILETTEN

DE DIEZE
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MULTIFUNCTIONELE
ZALEN - BEGANE GROND
ENTREE

LOUNGE
BACH

RECEPTIE

MOZART
STRAUSS

RESTAURANT

TERRAS

PIANOBAR

ZAAL DE WITTE

JHERONIMUS BOSCH TERRAS

JHERONIMUS BOSCH

DE VUGHTSE HEIDE
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MULTIFUNCTIONELE
ZALEN - EERSTE ETAGE
1.
DE SINT JAN

3.

HOTELKAMERSRS

DE UILENBURG
ENTREE

DE IJZEREN
MAN
BOSSCHE BROEK

FORT
ISABELLA
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2.

ZOETE LIEVE
GERRITJE

1. BEETHOVEN
2. CHOPIN
3. VIVALDI

TOILETTEN
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CAPACITEIT & OPSTELLINGEN
M²

U-vorm

Carré

Cabaret Theater College

Blok Kring

Valkenzaal

450

40

44

190 *

300 *

125 *

36

40

Dieze

250

28

28

120 *

170 *

85*

22

30

Sint Jan

112

34

36

48

65

30

30

30

Uilenburg

85

24

26

36

52

20

24

30

IJzeren Man

78

16

18

24

30

12

16

16

Bossche Broek

66

12

14

16

30

12

14

16

Fort Isabella

55

12

12

12

16

8

8

14

Bachzaal

25

10

10

/

/

/

/

/

Mozartzaal

25

10

10

/

10

8

10

10

Strausszaal

25

10

12

/

12

8

12

12

Beethovenzaal

30

/

/

/

/

/

12

/

Chopinzaal

30

/

/

/

/

/

10

/

Vivaldizaal

30

/

/

/

/

/

10

/

* Met extra beeldschermen
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MEETING
ARRANGEMENTEN
BASIC 4- UURS ARRANGEMENT
VANAF 14,00 P.P.
• Onbeperkt koffie, thee en Valkwater
• Beamer / plasmascherm
• Flipover met papier en stiften
• Schrijfmateriaal, pepermuntjes en wifi
INCLUSIEF LUNCH VANAF 30,00 P.P.
Lunchbuffet in het restaurant
tussen 12:00 en 13:30 uur
BASIC 8- UURS ARRANGEMENT
VANAF 32,00 P.P.
• Onbeperkt koffie, thee en Valkwater
• Beamer / plasmascherm
• Flipover met papier en stiften
• Schrijfmateriaal, pepermuntjes en wifi
• Lunchbuffet in het restaurant
tussen 12:00 en 13:30 uur
BASIC 12- UURS ARRANGEMENT
VANAF 55,50 P.P.
• Onbeperkt koffie, thee en Valkwater
• Beamer / Plasmascherm
• Flip-over met papier en stiften
• Schrijfmateriaal, pepermuntjes en wifi
• Lunchbuffet in het restaurant
tussen 12:00 en 13:30 uur
• 2-gangenmenu inclusief 2 consumpties
uit het Hollands assortiment
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COMFORT 4-UURS ARRANGEMENT
VANAF 16,50 P.P.
• Onbeperkt koffie, thee, frisdranken
en Valkwater
• Vergaderbreak met een gezonde
en zoete lekkernij
• Beamer / plasmascherm
• Flipover met papier en stiften
• Schrijfmateriaal, pepermuntjes en wifi
INCLUSIEF LUNCH VANAF 32,50 P.P.
Lunchbuffet in het restaurant
tussen 12:00 en 13:30 uur
COMFORT 8-UURS ARRANGEMENT
VANAF 38,50 P.P.
• Onbeperkt koffie, thee, frisdranken
en Valkwater
• Vergaderbreak met een gezonde
en zoete lekkernij
• Beamer / plasmascherm
• Flipover met papier en stiften
• Schrijfmateriaal, pepermuntjes en wifi
• Lunchbuffet in het restaurant
tussen 12:00 en 13:30 uur
COMFORT 12-UURS ARRANGEMENT
VANAF 68,00 P.P.
• Onbeperkt koffie, thee, frisdranken
en Valkwater
• Vergaderbreak met een gezonde
en zoete lekkernij
• Beamer / plasmascherm
• Flipover met papier en stiften
• Schrijfmateriaal, pepermuntjes en wifi
• Lunchbuffet in het restaurant
tussen 12:00 en 13:30 uur
• 3-gangenmenu inclusief 2 consumpties
uit het Hollands assortiment

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN
LIVE COOKING LUNCHBUFFET
PRIJS: 17,50 P.P.
Naast een à la carte lunch, kunt u ook kiezen voor een
lunchbuffet. Ons uitgebreide lunchbuffet wordt tussen
12:00 en 13:30 uur gepresenteerd in ons sfeervolle
restaurant. De gerechten worden dagvers en met de grootste
zorg bereid. Het lunchbuffet bestaat uit diverse warme en
koude gerechten ook worden er een aantal gerechten live
door onze kok voor u bereid. Een assortiment van luxe
broodsoorten, diverse salades en een ruime keuze
aan vlees- en kaassoorten. Tijdens het lunchbuffet serveren
wij koffie, thee, melk en vruchtensappen. Het lunchbuffet is te
reserveren van maandag tot en met vrijdag.
BROODJESBUFFET IN DE ZAAL
PRIJS: 17,50 P.P.
Kopje verse dagsoep
Twee belegde broodjes per persoon. Harde en zachte broodjes
belegd met o.a. ham, fricandeau, Bretonse kipfilet en kaas.
Broodje Kroket en fruitmand
BROODJESBUFFET IN DE ZAAL - DELUXE
PRIJS: 19,75 P.P.
Kopje verse dagsoep
Twee luxe belegde broodjes per persoon. Harde broodjes
belegd met o.a. brie, ardennerham met meloen,
filet américain en gerookte zalm per persoon
Brabants Worstenbroodje en fruitmand

MORNING / AFTERNOON BREAK
Quichepuntje
Brabants Worstenbroodje
Vers fruit spies
Crudités met diverse dipsauzen
Vers fruit smoothie

4,00 p.s.
4,00 p.s.
4,25 p.s.
4,25 p.s.
4,25 p.s.

BORREL ARRANGEMENT
PRIJS: 11,00 P.P.
Proosten op een geslaagde bijeenkomst?
Gedurende één uur serveren wij onbeperkt dranken uit het
Hollands drankenassortiment (frisdranken, vruchtensappen,
Bavaria van de tap en huiswijnen) Tevens serveren wij twee
gefrituurde hapjes per persoon zoals vlammetjes, bitterbal,
nasi-/bamiballetje, miniloempia en kipnuggets.
PLATE SERVICE
PRIJS: 20,00 P.P.
Geen tijd voor een uitgebreide onderbreking van uw
bijeenkomst? Wij serveren tijdens uw bijeenkomst een
hoofdgerecht in de zaal. Informeer naar de mogelijkheden.
BUSINESS DINER
PRIJS: 33,50 P.P.
U kunt uw bijeenkomst afsluiten met een diner in ons
restaurant. Wij serveren in het restaurant een 3-gangen
keuzediner. Onze suggesties van de chef-kok kunt u
terugvinden op pagina 30 en 31 van deze brochure.
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ZAALHUUR MEETINGS
Zaal

1 dagdeel

2 dagdelen

3 dagdelen

Valkenzaal

490,00

750,00

875,00

de Dieze

325,00

515,00

595,00

de Sint Jan

205,00

350,00

435,00

de Uilenburg

185,00

310,00

375,00

de IJzeren Man

170,00

290,00

355,00

het Bossche Broek

150,00

260,00

330,00

Fort Isabella

140,00

245,00

310,00

Bachzaal

130,00

220,00

280,00

Mozartzaal

130,00

220,00

280,00

Strausszaal

130,00

220,00

280,00

Beethovenzaal

130,00

220,00

280,00

Chopinzaal

130,00

220,00

280,00

Vivaldizaal

130,00

220,00

280,00

Bovenstaande prijzen zijn vanaf prijzen
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OVERNACHTEN
Met maar liefst 126 sfeervolle en ruime hotelkamers bieden wij u volop mogelijkheden
voor een comfortabele overnachting. Alle kamers zijn voorzien van airconditioning,
balkon of terras, badkamer met een aparte douche, bad en een toilet.
U heeft de keuze uit:
Comfort kamer (1 of 2 personen)
Comfort Plus kamer (1 of 2 personen)
Driepersoonskamer (3 personen)
Familiekamer (2 volwassenen - 2 kinderen)
LUXE SUITES
Behalve luxe en comfort hebben alle suites een unieke inrichting.
Sommige zijn zelfs voorzien van een jacuzzi.
U heeft de keuze uit de Dutch Suite, Corniche Suite, Delphi Suite,
Garden Suite (zie foto), Shakespeare Suite en de Van Gogh Suite.
APPARTEMENT
U kunt ook kiezen voor een appartement met een eigen living en keuken.
Prijzen hiervan kunnen wij u op aanvraag toesturen.
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BORRELEN
WELKOMSTDRANKJE
Huisbubbels Cuvée Prestige
Prosecco Val d'Oca-Spumante
VOOR OP TAFEL
Gemengde zoutjes en nootjes
Luxe roomboter zoutjes
en gemengde nootjes
Gemarineerde koningsolijven

BORRELARRANGEMENT HOLLANDS
PRIJS 7,00 P.P.
Stel uw eigen arrangement samen door
5 hapjes uit te kiezen uit onderstaand
assortiment.

1,50
2,95
2,40

WARM BITTERGARNITUUR
Bitterbal
Gemixt assortiment met vlammetjes,
bitterbal, nasi-/bamiballetje,
miniloempia en kipnuggets

1,20

SNACKS
Broodje Kroket
Worstenbroodje of Saucijzenbroodje
Quichepuntje
Pizzabroodje
Puntzakje friet

3,75
4,00
4,00
4,00
4,75

AMUSES
Canapé Vitello tonnato
Canapé Gerookte zalm
Canapé met een mousse
van geitenkaas
Canapé met een mousse
van Hollandse garnalen
Serranoham met meloen
Bonbon van carpaccio
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3,90
5,25

0,90

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BORRELARRANGEMENT ROYAL
PRIJS 13,00 P.P.
•

•
3,75
3,75

•

3,75
•
3,75
3,75
3,75

Kaas en worstprikkertje
Canapé met Hollandse garnalen
Toastje met haring
Bitterbal
Gevuld bladerdeeghapje
Canapé met een mousse van geitenkaas
Gefrituurde kaasstick
Toastje met zalm
Brabantse plaatham met meloen
Toastje met kip kerrie

•

Glaasje gevuld met een fijne
aardappel-salade,
gerookte zalmsnippers en kuit
Carpaccio met Parmezaanse kaas,
rucola en pijnboompitten
Glaasje gevuld met een 'Ceasar
Salade' gegrilde kipfilet, Parmezaanse
kaas en Caeser dressing
Serranoham gevuld met kruidenkaas
en gerookte zalm
Spiesje van kip met sojasaus
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BRUNCH & HIGH TEA
BESLOTEN BRUNCH
PRIJS 28,50 P.P. (EXCL. CONSUMPTIES)
Kinderen van 4 tot 12 jaar 14,25 per kind
Kinderen onder de 4 jaar gratis

HIGH TEA
PRIJS 23,50 P.P.
Kinderen van 4 tot 12 jaar 11,25 per kind
Kinderen onder de 4 jaar gratis

Met uw eigen gezelschap in een aparte
ruimte brunchen? Dat is mogelijk
vanaf 20 personen. Zaalhuur in overleg.

Een gezellige high tea met familie, vrienden
of kenissen is mogelijk vanaf 20 personen.
Zaalhuur in overleg.

Welkomstcocktail

Soep van de dag

Soep van de dag

Assortiment minibroodjes en sandwiches
beleg met gerookte zalm, serranoham,
gerookte kipfilet en brie

Waldorfsalade
Ardennerham met meloen
Diverse broodsoorten
Diverse vleeswaren zoals ham,
rosbief en fricandeau
Diverse kaassoorten
Vis- en vlees hors d'oeuvres
Stoofpotje van vis
Warme fricandeau met champignon-roomsaus
Seizoensgerecht
Pasta en aardappelgratin

Quichepuntje
Assortiment muffins, donuts en brownies
Assortiment mini gebakjes
Vers fruitsalade
Onbeperkt thee
(en voor de liefhebbers koffie)

Grand Dessert Buffet
Diverse ijssoorten, bavarois, desserttaarten,
vers fruitsalade en slagroom
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BUFFETTEN
Vanaf minimaal 30 personen

AMERIKAANS
PRIJS 27,50 P.P.
Maissoep met maïsbrood en boter
Geglaceerde ham met whisky
Gegrilde spareribs met chilisaus
Gestoofde kippenborst met champignons
Gebakken aardappels met spekjes en uien
Caesar salade; salade van kropsla,
Parmezaanse kaas en ansjovis
Salade van drie soorten bonen
Kipsalade van Ottawa
Kip met ananas en kerrie dressing
Aardappelsalade met spekjes
Garnalen en paprika in een
tomaten-chilidressing
Diverse rauwkostsalades
Dessert:
Brownie geserveerd met
rood fruit en slagroom
(toeslag € 4,50 per persoon)

MEXICAANS
PRIJS 24,50 P.P.
Guacamole
Oude kaas tapenade
Tomaten salsa
Salade van mais, rode ui en olijven
Red kidney
IJsbergsla
Wrap pulled chicken,
mais en limoendressing
Wrap met groente, kaas
en een mosterd dressing
Quesadilla pulled beef, peppadew,
bruine boon en een chili dressing
Quesadilla tonijn, tomaat
en een limoen vinaigrette

OOSTERS
PRIJS 24,50 P.P.
Heldere kippenbouillon
met malse stukjes kip en prei
Babi Pangang
Beef Teriyaki
Kipsaté
Assortiment mini loempia's
met chili saus
Nasi, bami en witte rijst
Zure komkommer, sambalboontjes,
atjar en kroepoek
Dessert:
Originele spekkoek
(toeslag € 4,50 per persoon)
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SPAANS
PRIJS 28,75 P.P.

Diverse olijven, tapenade,
gedroogde tomaten en kruidenboter
Lolly van watermeloen
Meloenspies met Serranoham
Gehaktballetjesspies gemarineerd
met pikante saus
Diverse Spaanse worst
Spiesje van knoflook gamba’s
met knoflooksaus
Courgette gevuld met gerookte zalm
en crème fraîche
Tonijn frittata
Kipspiesjes met citroenmayonaise
Ei gevuld met krabsalade en rode ui
Empanada gevuld met tomaat en chorizo
Traditionele gazpacho
Fruitspiesje
Varkenshaas brochette met pepersaus
Spaanse kippenboutjes
gemarineerd met knoflook
Visspiesjes met saffraan saus
Spaanse hamburger in pittige paprikasaus
Champignons gevuld met brie en walnoot,
omwikkeld met spek
Gamba Chimi Churri
Rijst
Dessert:
Chocolademousse met bitterkoekjes,
chocolade en Licor 43
(toeslag € 4,50 per person)

HOLLANDIA
PRIJS 26,50 P.P.

Stokbrood met kruidenboter
Gerookte zalm en makreel
Ardennerham met meloen
Rauwe haring met uitjes
Diverse rauwkostsalades
Verse zalm met mousseline saus
Beenham met een whisky-gembersaus
Fricandeau met een
champignon-roomsaus
Kippendijen
Gehaktballetjes met satésaus
Warme groenten
Frites en aardappelgratin
Dessert:
Appel crumble met kaneelijs
(toeslag € 4,50 per persoon)

SEIZOENSBUFFET
PRIJS VANAF 22,50 P.P.

Vraag ook naar de invulling van onze
seizoensbuffeten zoals het Winter
stamppotten buffet en het
Zomer barbecue buffet

ITALIAANS
PRIJS 26,50 P.P.

Stokbrood met kruidenboter
en tapenades
Parmaham met meloen
Salade Caprese met tomaat,
mozzarella en basilicum
Antipasti met courgette,
champignons, artisjok en paprika
Minestronesoep
Lasagne Bolognese
Lasagne van zalm en spinazie
Vegetarische lasagne
Ossobuco; kalfsschenkel in
een tomatensaus
Tortellini met eekhoorntjesbrood,
kip, paprika, haricot-verts
en een romige saus
Spaghetti Bolognese
Dessert:
Tiramisu
(toeslag € 4,50 per persoon)
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TOEKAN
PRIJS 34,50 P.P.

Stokbrood met boter, kruidenboter
en diverse tapenades
DE KLASSIEKER
PRIJS 33,50 P.P.

Stokbrood met roomboter, kruidenboter
en diverse tapenades
Kipcocktail
Vis- en vlees hors-d'oeuvre
Gerookte forel en haring
Garnalensalade
Ardennerham met meloen
Rosbief
Bourgondische rib met een
champignon-roomsaus
Visstoof met een hollandaisesaus
Stokjes kipsaté met satésaus
Gegratineerde aardappels, twee soorten
warme groenten, frites en rijst
Roomijs met slagroom

Zeevruchtencocktail
Heldere kippenbouillon
met malse stukjes kip en prei
Feta salade met zongedroogde
tomaatjes en basilicum
Show zalm, gerookte forel en haring
Serranoham met meloen
Fruit de mer salade met
garnalen, zalm, tonijn en surimi krab
Boeren bulgur salade met
paprika, ui, courgette, tomaat
en champignons
Gebakken zalm uit de oven
met een kruidenkorst
Ossenhaas puntjes
met een knoflooksaus
Kippendijen met een
ananas-kerrie saus
Aardappelgratin, frites, rijst
en twee soorten warme groenten

LIVE COOKING BUFFET
ENTREE
Na de ontvangst met een glas champenoise begint u het Live Cooking buffet met een parade van culinaire voorgerechten en een uitgebreid saladebuffet. Heerlijke geurige soepen
en een broodtafel met tapenades, (kruiden) boter en verschillende soorten olie.
HOOFDGERECHTEN BUFFET
Het hoofdgerechten buffet biedt een scala aan warme vis-, vlees-, seizoenspecialiteiten en
garnituren. Ook vinden er à la minute bereidingen plaats door onze koks, zoals verse pasta
en diverse vis- en vleesgerechten voor de wok of grill.
GRAND DESSERT BUFFET
Feestelijke desserts van onze patissiers en een kaasbuffet met notenbrood en druiven.
KINDERBUFFET
Voor de kinderen hebben we een speciaal buffet.

VANAF MINIMAAL 50 PERSONEN
PRIJS 31,00 P.P.
KINDEREN VAN 4 TOT 12 jaar 14,75 P.K.

Grand Dessert Buffet
Diverse ijssoorten, bavarois,
vers fruit salade, slagroom
en chocoladesaus
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CHEF'S CHOICE
SUGGESTIE 1
PRIJS 33,50 P.P.

SUGGESTIE 3
PRIJS 33,50 P.P.

Parmaham met honingmeloen
of
Coquille met wakame en een chili dressing

Salade met knoflook garnalen
of
Salade met warme geitenkaas, honing, spek, olijven,
zongedroogde tomaten, rode ui en een basilicumdressing

Kabeljauw met een garnituur van zongedroogde tomaten en bospaddenstoelen
of
Gegrilde Ierse kogelbiefstuk met Café de Paris-boter

Gebakken tongfilet met risotto en een kreeftenjus
of
Lamszadel van de grill met Café de Paris-boter

Duo van chocolade overgoten met vanillesaus
Tarte Tatin met vanille-ijs en slagroom
SUGGESTIE 2
PRIJS 33,50 P.P.

SUGGESTIE 4
PRIJS 33,50 P.P.

Gegrilde tonijn op een bedje van gemarineerde noedels
of
Komkommersoep met een garnituur van Hollandse garnalen en een vleugje cognac

Proeverij de Witte;
Carpaccio met pestodressing - Ardennerham met meloen Garnalencocktail met whisky-cocktailsaus - Gerookte zalm
of
Franse uiensoep met kaascroutons

Dry aged entrecote met een pepersaus
of
Gegrilde zalmfilet met pestoboter
Crêpe Suzette

Ossenhaaspuntjes met ratatouille en een knoflookjus
of
Duet van zalm en kabeljauw met champagneschuim
Chocoladetaartje met warme chocoladevulling, geserveerd met vanille-ijs en slagroom

MENU ''DE WITTE''
Onze chef-kok stelt iedere maand een speciaal 3-gangen maandmenu samen.
Daarbij heeft u de keuze uit drie verschillende voor-, hoofd- en nagerechten voor
slechts 29,50 per persoon.
KINDERMENU
Kinderen kunnen een eigen menu samenstellen vanaf 10,50 per kind uit de Wereldeters kaart.
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FEESTJE!
VAN DER VALK HOTEL 'S-HERTOGENBOSCH - VUGHT IS DE PERFECTE LOCATIE
VOOR HET VIEREN VAN UW BEDRIJFSEVENEMENT, EEN VERJAARDAGSFEEST
MET FAMILIE EN VRIENDEN, EEN 25-JARIG HUWELIJKSFEEST OF EEN DINER.
Naast dat wij beschikken over verschillende sfeervolle zalen voor iedere
groepsgrootte, hebben we ook ons eigen organiserend talent in huis.
Wij kunnen u uitstekend helpen met de invulling van uw evenement
en zorgen er voor dat het tot in de puntjes uitgevoerd wordt.
We bieden op culinair vlak allerlei mogelijkheden aan voor
elk budget. Denk bijvoorbeeld aan een hapjesarrangement,
een Walking dinner of een buffet.
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in ons hotel.
Onder het genot van een kopje koffie of thee bespreken wij graag uw wensen
en onze mogelijkheden voor de invulling van een geslaagd evenement.
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ALL-IN BRUILOFT
DAGPROGRAMMMA OP BASIS VAN 20 PERSONEN
• Ontvangst met een welkomstcocktail en amuse
• 3-gangen diner
• Drankjes tijdens het diner*

ALL-IN TARIEF
2021 & 2022

4.600,-

MENU
Ardennerham met meloen
of
Carpaccio met pijnboompitjes, rucola
en Parmezaanse kaas
Gesneden varkenshaas met een
saus van bospaddenstoelen
of
Gepocheerde zalm met champagnesaus
IJsbruidstaart
FEESTAVOND OP BASIS VAN 100 PERSONEN
• Ontvangst met een welkomstcocktail en petitfour
• Onbeperkt drankjes gedurende 5 uur*
• Luxe nootjes en zoutjes op tafel
• Diverse koude en warme hapjes;
300 koude en 300 warme hapjes
SUITE VOOR 2 PERSONEN
• Overnachting in één van onze bruidssuites
• Ontbijtbuffet

AANVULLINGEN
Extra daggasten
Extra avondgasten

49,00 p.p.
41,00 p.p.

HUWELIJKSARRANGEMENT
OP MAAT
Naast ons all-in arrangement is het
ook mogelijk om je huwelijk geheel
op maat samen te stellen. Graag
helpen wij jullie daarbij en zorgen
ervoor dat deze bijzondere dag
onvergetelijk wordt.
OVERNACHTING VAN UW GASTEN
Ook uw gasten kunnen gebruik maken
van onze comfortabele hotelkamers.
Geen taxi of BOB nodig maar gezellig
tot het eind blijven. Dat is mogelijk!
Laat ons weten hoeveel gasten hier
gebruik van willen maken. Aan de hand
van het aantal kamers kunnen wij jullie
een speciaal groepstarief aanbieden.

* exclusief buitenlands gedistilleerde dranken
en buitenlandse bieren
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JA, IK WIL
CEREMONIEARRANGEMENT
Er zijn diverse ruimtes waar u uit kunt kiezen afgestemd op de aanwezige ceremoniegasten.
Het arrangement bestaat uit:
• Gewenste opstelling
• Geluidsinstallatie
• Microfoon
• Witte loper
• Katheder voor de ambtenaar
Tot 50 personen
50 - 100 personen
100 - 250 personen

375,00
725,00
950,00

TROUWEN AAN DE WATERKANT
Trouwen op de meest romantische locatie van Den Bosch en omstreken. Een prachtige ligging in de
groene omgeving van Het Bossche Broek en met uitzicht op het water.
Het arrangement bestaat uit:
• Gewenste opstelling met sfeervolle houten klapstoeltjes
• Geluidsinstallatie
• Microfoon
• Loper, in elke gewenste kleur
• Katheder voor de ambtenaar
• Bloemstuk, in elke gewenste kleur
• Slecht weer alternatief
0 - 20 personen
21 - 30 personen
31 - 40 personen
41 - 50 personen
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900,00
950,00
1.000,00
1.050,00

Prijzen zijn exclusief leges
van de Gemeente Vught.
Burgerzaken Gemeente Vught - 073 658 0628
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BOSSCHE BOLLEN &
BINNENDIEZE
Wij verwelkomen uw gasten in het hotel met koffie, thee
en een Brabants Worstenbroodje. Vervolgens vertrek u
per fietstrein of tandem naar de stad. Wij bieden u hier
de kans om zelf HET symbool van ’s-Hertogenbosch;
‘’De Bossche Bol’’ te maken en dit recept te leren
kennen. Vervolgens maakt u een boottocht langs al het
moois wat ’s-Hertogenbosch u te bieden heeft. U heeft
hierbij de keuze uit een vaartocht over de Binnendieze
of rondom de stad. Varend door de smalle waterlopen
komt u langs en onder de mooiste plekjes in het
historische stadscentrum van ‘s-Hertogenbosch.
Tussen alle activiteiten door is er voldoende tijd over
voor een bezoek aan het centrum op eigen gelegenheid,
om bijvoorbeeld even een terrasje te pakken.
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minimaal 10
BOEKBAAR: april tot november
PRIJS: € 67,50 per persoon en
€ 35,00 boekingskosten
AANTAL PERSONEN:

KIJK VOOR ONS
COMPLETE
AANBOD OP
VALKGROEPSUITJES.NL
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TOT ZIENS IN
HOTEL VUGHT
WWW.HOTELVUGHT.NL

