HOTEL MIDDELBURG

Welkom bij
Van der Valk
Middelburg
Nét buiten het historisch hart van Middelburg, langs de A58 is het Van der Valk
Hotel Middelburg gesitueerd.
Het hotel - wat in 2010 werd geopend - behoort tot één van de 40 Valk
Exclusief hotels en geeft u de gelegenheid te genieten van rust en ruimte in
een luxe sfeer. Ervaar de ongedwongen sfeer en geniet van het eten en
drinken.
De provincie Zeeland staat bekend om haar stranden, duinen, historische
centra’s, winkel mogelijkheden, uitgebreide fietsroutes en prachtige
zonsondergangen. Geniet van de tradities zoals ringrijden, sjezen rijden en
Zeeuwse Babbelaars.
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MEER DAN 150 JAAR VAN DER VALK
Ruime kamers en stijlvolle suites op unieke locaties. Alle Valk Exclusief hotels bieden u als gast luxe faciliteiten
waar u uitgebreid van mag komen genieten. Boek de beste deals, voor de laagste prijzen bij Valk Exclusief.

Ruime kamers en stijlvolle suites op unieke locaties.
U overnacht in luxe en comfort.
Verfijnde restaurants, gezellige hotelbars en zonovergoten terrassen.
Heerlijk eten en drinken in een ongedwongen sfeer.
Conferentiezalen en vergaderlocaties voor alle gelegenheden.
Uw gasten zijn van alle gemakken voorzien

DE APP VOOR (NOG) MEER GEMAK

Download de Valk Exclusief app om uw Restaurant-ID, Mobile
Key en véél meer ook onderweg bij u te hebben.
De applicatie is gratis te downloaden en u kunt met uw Valk
Account inloggen.
Wist u dat u Valk Loyal korting spaart bij elke overnachting dat
online geboekt is met uw Valk Account?!
Die kan u bij uw volgende boeking al meteen verzilveren.
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Een veelzijdig hotel
"Een oase van luxe en ruimte, dat is waar u zich in waant zodra u het hotel betreedt"
Tijdens uw verblijf kunt u genieten van
De sfeervolle hotelbar met openhaard
Informele lounge
Ruim à la carte restaurant met knusse hoekjes
Uitgebreid en zonnig terras
Gemakkelijke (elektrische) fiets verhuur via onze receptie
Acht Tesla superchargers en twee universele oplaadpunten voor uw auto
Speeltuin grenzend aan het terras met voldoende speeltoestellen
Meer dan 100 parkeerplaatsen
In medio 2021 zal onze uitbreiding gereed zijn. Meer weten? Bekijk pagina 14.
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"Met de ruimte en comfort
in onze hotelkamers hopen
wij dat onze gasten zich
thuis voelen"

- Suzanne Jansen,
Front Office Manager

Kamertypes
Met veel zorg en aandacht zijn de hotelkamers ontworpen en bedacht.
De grootte, de kleur samenstellingen, de stoffen, materialen en meubilair
geven een luxe, maar tijdloze uitstraling aan de kamers die allen zijn
voorzien van openslaande deuren met een frans balkon.
Door de verschillende kamertypes heeft u mogelijkheid om te kiezen
welke kamer het beste bij uw type verblijf past.

Op onze kamers is standaard het volgende aanwezig:
Gratis WiFi
42 inch flatscreen
*
Apart toilet
Föhn
Klimaatbeheersing
Kluis
Koffie- en theefaciliteiten
*
Minibar
Rainshower inloopdouche
*M.u.v. de Mindervalide comfort kamer
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Standaard kamer
34 m²
2 personen
Twee eenpersoonsbedden
Bureau en zithoek

Comfort kamer
45 m²
2 personen
Twee eenpersoonsbedden
Bureau en zithoek
Ligbad

Mindervalide comfort kamer
45 m²
2 personen
Twee eenpersoonsbedden
Bureau en zithoek
Schuifdeur in badkamer
Handgrepen in douche
Verhoogd toilet met steunen
Rolstoel toegankelijk

Driepersoons comfort kamer
45 m²
3 personen
Drie eenpersoonsbedden
Bureau en zithoek
Ligbad

Familiekamer
60 m²
4 personen
Vier eenpersoonsbedden
Bureau en zithoek
Ligbad

Superior kamer
57 m²
2 personen
Tweepersoonsbed
Bureau en zithoek
Dubbele wastafel
Whirlpool met televisie
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Bruidssuite

Waan je in één van onze
super deluxe suites

60 m²
2 personen
Tweepersoonsbed
Royaal zitgedeelte
Dubbele wastafel
Dubbele inloopdouche
Tweepersoons jacuzzi
Balkon

Strandsuite
60 m²
2 personen
Tweepersoonsbed
Royaal zitgedeelte
Dubbele wastafel
Rainshower douche & handdouche
Ligbad met bubbelsysteem
Balkon

Zeesuite
60 m²
2 personen
Tweepersoonsbed
Royaal zitgedeelte
Dubbele wastafel
Rainshower douche & handdouche
Ligbad met bubbelsysteem
Balkon

Golfsuite
57 m²
2 personen
Tweepersoonsbed
Royaal zitgedeelte
Dubbele wastafel
Rainshower douche &handdouche
Ligbad met bubbelsysteem
Balkon

Wellnesssuite
60 m²
2 personen
Tweepersoonsbed
Royaal zitgedeelte
Rainshower inloopdouche
Ligbad met bubbelsysteem
Sauna
Balkon
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Personaliseer
uw verblijf

Reserveer één van onze extra's:
(Elektrische) fietsverhuur
Wasserij service
Late check-out tot 14:00 uur (ma-za)/ 17:00 uur (zo) Ontbijt/
lunch pakket
Minibar pakket
Chocolade verrassing
Fles Prosecco
Fruitmand
Rozenblaadjes (stof)
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v.a. € 17,50 per dag
prijs op aanvraag
25,00
€
€
€
€
€
€

15,00
10,00
24,50
10,00
7,50

Valk Loyal
BOEK MET VALK LOYAL VOORDEEL
Automatisch Valk Loyal saldo sparen na ieder verblijf indien
u boekt met uw Valk account
Al uw reserveringen en boekingen op één plek met realtime
beheer van uw boekingen
Gratis welkomstdrankje indien u boekt met uw Valkaccount

€5

Loyalty korting

&
Gratis kopje koffie
Geen reserveringskosten
Kosteloos annuleren op de dag van aankomst tot 12.00 uur
Met uitzondering van non-refundable en earlybird tarieven

Meer informatie? Bezoek de website: www.valkloyal.nl en maak ook een Valk account aan.
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Bezoek ons sfeervolle
restaurant

In ons sfeervolle restaurant kunt u dagelijks genieten van de lekkere en
bekende Van der Valk gerechten.
In het restaurant serveren wij het ontbijt, lunchbuffetten, brunches en á la carte
diners. Het is een heerlijke plek om de dag te starten en te eindigen.
Dagelijks worden onze chefs geïnspireerd door de omgeving en lekkernijen
welke deze te bieden heeft.
Van maandag t/m zaterdag kunt u bij ons terecht voor een heerlijk lunchbuffet.
Het lunchbuffet bestaat uit:
Dagelijks wisselende soep
Voorgerechtenbuffet met onder andere carpaccio en gerookte zalm
Luxe broodjes en diverse broodsoorten met hartig en zoet beleg
Vis- en vleesgerecht van de bakplaat met bijpassende saus
Dagelijks wisselende warme items zoals saté of ragout, vis- en vleesgerecht,
aardappelgarnituur, rijst of pasta en warme groente
Saladebuffet met rucola, mesclun, tomaat, komkommer en gegrilde
groentes, ceasar salade en 3 wisselende salades
Dessertbuffet met onder andere taart, muffins, donuts, mousse en schepijs

Ontbijtbuffet
Maandag t/m vrijdag:
06:30 – 10:30 uur
Zaterdag en zondag:
07:00 – 10:30 uur
Lunchbuffet
Maandag t/m zaterdag:
12:00 – 14:00 uur
Op zondag iets langer uitslapen? Dan is onze zondagsbrunch
zeker een aanrader om de dag goed te starten.
Tijdstip
Zondag
12:00 – 14:30 uur
Á la carte diner
Dagelijks geopend
17:00 - 22:00 uur

Het lunchbuffet is inclusief koffie, thee, melk, verse jus d’orange, diverse sappen
en smoothies.
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Ongedwongen genieten
in onze hotelbar

Is het al 4 uur?
Even ontspannen met uw familie, vrienden of collega's? Dat kan
in onze hotelbar. Geniet van een drankje terwijl u met uw
gezelschap de dag bespreekt. Onze barman of -vrouw zorgt voor
een breed aanbod aan warme en koude drankjes en cocktails en
een uitgebreide bier- en wijnkaart.

Iets te vieren?
Ook is onze hotelbar uitermate geschikt en sfeervol ingericht
voor het organiseren van een receptie, borrel of feest op maat.
Graag denkt het sales team van Van der Valk hotel Middelburg
mee over de invulling van een onvergetelijke ervaring.
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BESTEL GEMAKKELIJK VANUIT UW KAMER

Makkelijk en snel iets bestellen via uw smartphone voor
op uw hotelkamer?
Stap 1

Open de camera op uw telefoon

Stap 2

Richt de camera op de QR code

Stap 3

Volg de pop-up bovenaan uw scherm

Stap 4

Bestel als gast, of registreer

Stap 5

Kies iets lekkers uit!

Stap 6

Betaal gemakkelijk en snel

Stap 7

Eetsmakelijk!

Virtueel, persoonlijk simpel en snel. Anna-Bel is een unieke virtuele butler, u
scant de QR Code, bestelt uw bestelling en de ober serveert u. Anna-Bel is
nieuw en vergemakkelijkt het leven van de gast, alsook van de bediening.
Anna-Bel gebruikers profiteren van extra restaurant voordeel. Registreer en
ontvang uw unieke Anna ID. In uw account bekijkt en beheert u alle facturen
en nota's.
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Nieuwbouw
Het nieuwe casco is bijna gereed, de nieuwbouw begint al zijn
juiste vorm te krijgen en op de achtergrond wordt er hard
gewerkt aan de inrichting. In het voorjaar van 2021 zullen de
deuren openen van het nieuwe gedeelte met een luxe
wellness, een groot zwembad met relaxruimte, fitness,
diverse behandelkamers, een extra hotelbar, twee
tennisbanen, 41 luxe kamers en 7 royale suites met thema's
als Bali, Marrakesh en Antarctica. Het nieuwe en oude
gedeelte worden door een sfeervolle binnentuin met elkaar
verbonden via een overdekte corridor.

Wist u dat...
Eén van de suites speciaal is ingericht voor mindervalide gasten.
Deze kamer heeft elektrische bedden en stoelen. Ook kunt u
genieten van een prachtig zitbad met ‘deurtje’ om gemakkelijk in
en uit te stappen.
Er komt een houten vloer en een dubbele douche om eventueel
naast elkaar te kunnen douchen en er is een extra wastafel voor
de partner.

Wat u kunt verwachten in 2021
48 nieuwe hotelkamers en suites
Tweede hotelbar
Wellness faciliteiten met o.a. sauna's, rustruimtes en een
dompelbad
Zwembad
Fitness mogelijkheden
Tennisbanen
Jeu des boules baan

Geografische
locatie
Binnen 1,5 uur bij Brussels Airport of Rotterdam Airport
Binnen 15 minuten van Middelburg naar Goes
Direct gelegen aan de A58
Binnen 10 minuten op het strand

Renesse

Burgh Haamstede
Amsterdam

Zierikzee

Den haag
Rotterdam
Breda
VAN DER VALK HOTEL
MIDDELBURG

Vrouwenpolder

Domburg

Veere

Kamperland
Kortgene

Bergen op
Zoom

Westkapelle
Zoutelande
Vlissingen

Breskens

Wist u dat...

Middelburg sinds 1217 stadsrechten
heeft?
Na Amsterdam was Middelburg de
belangrijkste stad in de VOC tijd voor de
bouw van schepen.
Er zijn ruim 300 schepen gebouwd zijn in
200 jaar.
Het stadhuis op de markt dateert uit
1458 en er ruim 1100 Rijksmonumenten
in onze stad zijn.

Yerseke
VAN DER VALK
HOTEL
GOES

Cadzand

Terneuzen
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Zeilen op de Oosterschelde

Hotel speeltuin

Nomi Yoga

Oesterij Yerseke

Activiteiten

Zeeland is zo gek nog niet!

Sloep en schipper

Bezoek Fort
Rammekes

Rondvaart door 't
historisch hart van
Middelburg

Leer kite of
wind surfen!

Jong of ouder, alleen of een groot gezelschap?
Er is van alles te doen en te beleven in Zeeland!
Het historisch centrum van Middelburg is perfect voor een
shop dag met een breed aanbod aan horeca zaakjes en
boutique stores.
Daarnaast is er veel te leren en te ontdekken in de stad
maar is ook het strand 's avonds the place to be!
TIP!
Bezoek onze activiteiten pagina op de website voor inspiratie!
www.valkmiddelburg.nl/activiteiten

Strandactiviteiten

Rondvaart Middelburg

Fort Rammekens
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HyperBowling Middelburg.
Bowling Next Level.

"Hyper Bowlen is bowlen in het kwadraat:
Interactief, Sneller en Leuker."

RESERVEER NU!
Geniet van een leuke en sportieve bowling activiteit op loopafstand van ons hotel!
Kent u ons Strike up some Fun arrangement al?
Bekijk de activiteiten pagina op onze website voor meer informatie of vraag onze collega's!

Prison Island Middelburg.
Kom jij eruit?

'Soms moet je slim zijn, soms
nauwkeurig, soms vingervlug.
Maar er is altijd maar één manier
om te ontsnappen: samen".

"Prison Island is een combinatie van een Escape room en TV hit programma's als Fort Boyard en Wie
is de Mol. Ontdek met je team (vanaf 2 personen) de oplossingen van onze 20 cellen, terwijl de tijd
tikt."
Bekijk de activiteiten pagina op onze website voor meer informatie of vraag onze collega's.

Meetings & events
Van vergadering tot bruiloft, ons sales team kijkt ernaar uit u
te mogen voorzien van een voorstel op basis van uw wensen!

Willem II zaal

Overzicht
zalen
Eerste etage
Met 10 zalen, variërend in grootte en met
multifunctionele eigenschappen hebben wij op de
eerste etage voor ieder evenement een passende zaal.
In onze business lounge vindt u koffie en thee
faciliteiten waarbij ten alle tijden lekkernijen en diverse
gezonde items geserveerd worden om de energie op
pijl te houden.

Boardroom Buys Ballot

Een ruime en prettige locatie
waarbij wij u ontzorgen en de
ruimte geven succes te
behalen!

Onze zalen zijn ook uiterst geschikt voor een
tongstrelende lunch, borrel of diner voor verschillende
gezelschappen en/of doeleinden.
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Annie M.G. Schmidt I
118 m²

Jacob Cats I
98 m²

Terras
250 m²
Annie M.G. Schmidt II
88 m²

Jacob Cats II
70 m²

Willem II zaal

Jacob
bar

Jacob Cats III
100 m²

Willem II 436 m²

Sales office
Toiletten
Business lounge
Buys
Ballot
45 m²
Pieter
Zeeman
45 m²

Hans
Johan
Lippers
van Dale
hey
45 m²
45 m²

Belangrijke informatie
Entree met draai- en/of schuifdeur op de begane grond
Afmeting lift: 215cm x 90cm x 210cm
(L x B x H)
Aantal parkeerplaatsen: +/- 100
Presentatie schermen en beamer standaard aanwezig in de
zaal

Annie M.G. Schmidt 2 zaal

Jacob Cats 1 zaal

Business lounge
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Overzicht zalen
Vierde etage
Op de vierde en tevens hoogste etage treft u
de Michiel de Ruyter zaal.
Een panorama zaal met een verbluffend
uitzicht!
Een uitstekende locatie voor borrels, diners,
feesten, presentaties of een combinatie
hiervan.

Michiel de Ruyter
zaal
Michiel de
Ruyter 260 m²

Belangrijke informatie
Te bereiken via de lift of trap
Afmeting lift: 215cm x 90cm x 210cm
(L x B x H)
Voorzien van een balkon
Presentatie scherm en beamer
standaard aanwezig in de zaal
Eigen bar & buffet keuken
Omringt door ramen

Michiel de Ruyter zaal

Uitzicht vanuit Michiel de Ruyter zaal

Michiel de Ruyter zaal

Tarieven
Zakelijke bijeenkomsten,
lunch en diner mogelijkheden

Meeting
arrangementen
1/3 DAGDEEL

2/3 DAGDEEL

Koffie, thee en frisdranken
in de break-out lounge
Gezonde en verfrissende
tussendoortjes van onder
andere bakkerij Den Soeten
Inval
Mineraal water in de zaal
1x flip-over met papier en
stiften
Bureau artikelen
verkrijgbaar bij het sales
kantoor
Beamer en projectiescherm
aanwezig in de zaal

Koffie, thee en frisdranken
in de break-out lounge
Gezonde en verfrissende
tussendoortjes van onder
andere bakkerij Den Soeten
Inval
Mineraal water in de zaal
1x flip-over met papier en
stiften
Bureau artikelen
verkrijgbaar bij het sales
kantoor
Beamer en projectiescherm
aanwezig in de zaal
Verfrissende en voedzame
lunch

3/3 DAGDEEL
Koffie, thee en frisdranken
in de break-out lounge
Gezonde en verfrissende
tussendoortjes van onder
andere bakkerij Den Soeten
Inval
Mineraal water in de zaal
1x flip-over met papier en
stiften
Bureau artikelen
verkrijgbaar bij het sales
kantoor
Beamer en projectiescherm
aanwezig in de zaal
Verfrissende en voedzame
lunch
3-gangen business diner
(exclusief dranken)

Vanaf € 14,50

Vanaf € 39,50

Vanaf € 67,50

per persoon, per arrangement
en exclusief zaalhuur

per persoon, per arrangement
en exclusief zaalhuur

per persoon, per arrangement
en exclusief zaalhuur

Dagdelen:
08:00 uur – 12:00 uur
12:00 uur – 18:00 uur
18:00 uur – 22:30 uur

Dagdelen:
08:00 uur –18:00 uur
12:00 uur – 22:30 uur

Dagdelen:
08:00 uur – 22:30 uur

PERSONALISEER UW EVENT
Extra's om uw bijeenkomst tot een succes te maken
Presentatie pointer
Extra flip-over met stiften
Handheld microfoon
Headset microfoon
Catchbox microfoon
Fotograaf
Healthy tasting break
Aansluitende borrel

€
10,00 per stuk
€
20,00 per stuk
€
35,00 per stuk
€
35,00 per stuk
€ 100,00 per dag
€
65,00 per uur
€
7,95 per persoon
€
15,00 per persoon
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Zakelijk lunchen
of dineren?

Perfect voor kleine gezelschappen tot 25 personen
Lunch mogelijkheden

Lunchbuffet
Á la carte lunchen
Lunchplateau
Business buffet (luxe belegde broodjes)

Prijzen

v.a. € 17,50 per persoon op basis
van nacalculatie
v.a. € 16,00 per persoon
v.a. € 23,50 per persoon

Diner mogelijkheden
3-of 4- gangen keuze diner
Private dining in de zaal
Business buffet (luxe belegde broodjes met soep en fruitsalade)
Á la carte dineren in ons sfeervolle restaurant
Shared dining op basis van 3-gangen diner
Uitgebreide borrel

v.a. € 32,50 per persoon
op basis van nacalculatie
v.a. € 27,50 per persoon
op basis van nacalculatie
v.a. € 34,50 per persoon
v.a. € 15,00 per persoon

Gezelschappen vanaf 25 personen
Shared 3-gangen lunch
3-of 4- gangen keuze diner*
Private dining in de zaal
Business buffet (luxe belegde broodjes met soep en fruitsalade)
Shared dining op basis van 3-gangen diner
Willem II diner buffet
Streetfood buffet
Thai me up - Saté buffet
Tasty Italy - Italiaans buffet

v.a. € 22,50 per persoon
v.a. € 32,50 per persoon
op basis van nacalculatie
v.a. € 27,50 per persoon
v.a. € 34,50 per persoon
v.a. € 38,50 per persoon
v.a. € 35,00 per persoon
v.a. € 32,50 per persoon
v.a. € 32,50 per persoon

* Vanaf 20 personen vernemen wij de menukeuzes graag van tevoren.
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Bruiloften & feesten

Life is
short
WEAR YOUR PARTY PANTS!

Trouwen
bij Van der Valk
Middelburg?
Allereerst van harte gefeliciteerd!
Bent u op zoek naar een complete trouw of feest locatie?
Van der Valk Hotel Middelburg is hiervoor een uiterst geschikte locatie met
diverse zalen en comfortabele hotelkamers.
Na 10 jaar kunnen we best zeggen dat we al behoorlijk wat ervaring hebben in
het organiseren van bijzondere gebeurtenissen. Het sales team denkt en kijkt
graag mee en werkt met plezier jullie wensen uit.
Heeft u al ideeën over de inhoud van het feest, de hapjes, de drankjes, de
taart, de muziek en de aankleding? Alvast wat inspiratie opdoen? Wij helpen u
graag op weg.

Officiële huwelijksvoltrekking in het hotel...
Wij stellen u graag voor aan Daphne Haegens (Babs).
Niet alleen zal Daphne er op de dag zelf zijn, van te voren is ze al druk met
jullie in de weer en eventuele familie en vrienden om het verhaal compleet
te maken!
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Prijs voor een officieel huwelijk: € 675,00 exclusief gemeentelijke kosten

Wij zijn erg trots op de samenwerking met
Bakkerij Den Soeten Inval
Met passie en liefde maken zij dagelijks verse lekkernijen, taarten en overheerlijke hartige snacks die
elke bijeenkomst compleet maken!
Vestigingen in Goes, Middelburg en Zierikzee

Feestelijke arrangementen
ONTVANGST EN DINER ARRANGEMENT
Geniet van een volledig verzorgd ontvangst met aansluitend een diner op ons zonnige terras of in één
van de speciaal voor u gereserveerde zalen.
Geniet van een feestelijk ontvangst met een welkomstcocktail of koffie met gebak
Borrelplanken gevuld met diverse worstsoorten, Hollandse kazen, gemarineerde olijven, cornichons,
geserveerd met brood en aïoli
Aansluitend 3-gangen diner waarvan het hoofdgerecht in buffetvorm en het voor-en nagerechten op
tafel worden geserveerd
3,5 uur binnenlands drankenarrangement
Vanaf €70,00 per persoon

FEEST ARRANGEMENT
3-UUR
Welkomstcocktail of
koffie/thee met een zoete
lekkernij
2 rondes gemengd
bittergarnituur
2 rondes koude luxe hapjes
3-uur binnenlands
drankenarrangement
Op tafel serveren wij nacho
chips met een bijpassende dip

FEEST ARRANGEMENT
4-UUR

ASSORTIMENT ZOETE
LEKKERNIJEN

Welkomstcocktail of koffie/thee
met een zoete lekkernij
3 rondes gemengd
bittergarnituur
2 rondes koude luxe hapjes
4-uur binnenlands
drankenarrangement
Op tafel serveren wij nacho
chips met een bijpassende dip

Mini petit four (uit de hand te
eten)
Petit fours gesorteerd (5x5cm)
Petit fours met logo (chipolata
smaak)
Groot gemengd gebak
Bolussen
Lange Jannetjes (schuimgebak)

Vanaf € 33,00

Vanaf € 39,00

per persoon, exclusief
zaalhuur

per persoon, exclusief
zaalhuur

Bruiloft

Product presentaties

DJ's
Gala diners Verjaardagen
Congressen
Business events

Thema feest

Bedrijfsfeest

Jubileum
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Recepties en
herdenkingen
MIDDELBURG
ARRANGEMENT
ZOET
2-uur binnenlands
drankenarrangement
inclusief koffie en thee
Ontvangst met petit four
of bolus

MIDDELBURG
ARRANGEMENT
HARTIG

MIDDELBURG
ARRANGEMENT
BORREL

Ontvangst met assortiment
luxe belegde broodjes
2-uur binnenlands
drankenarrangement
inclusief koffie en thee
1 ronde luxe koude hapjes
1 ronde bittergarnituur
Op tafel serveren wij
nacho chips met een
bijpassende dip

2-uur binnenlands
drankenarrangement
inclusief koffie en thee
2 rondes luxe koude
hapjes
1 ronde luxe warme hapjes
2 rondes bittergarnituur
Op tafel serveren wij
nacho chips met een
bijpassende dip

Vanaf € 12,50

Vanaf € 23,00

Vanaf € 25,00

per persoon en exclusief
zaalhuur

per persoon en exclusief
zaalhuur

per persoon en exclusief
zaalhuur

Bovenstaande arrangementen worden altijd in combinatie met een zaal aangeboden. Naar aanleiding van het
gewenst aantal genodigden, voorkeurszaal en opstelling wordt een passende zaalhuur toegepast.

Personaliseer de door u te organiseren bijeenkomst
Hartige food items
Kop huisgemaakte soep
Wrap met gerookte zalm
Wrap met carpaccio
Broodje kroket
Luxe koude hapje
Luxe warme hapje
Borrel items
Bitterballen
Gemengd bittergarnituur
Broodplank met smeersels
Borrelplank met verschillende
vleessoorten
Borrelplank met verschillende kazen
Healthy tasting
Nacho's met gesmolten kaas,
guacemole, crème fraîche

Zoete food items
Gemengd gebak
Petit fours (met eigen afbeelding)
Lange Jannetjes (schuimgebak)
Plakje cake
Taarten
Verse koeken
Extra's in de zaal
Spreek katheder
Microfoon
Belangrijke locatie informatie
Entree met draai- en/of schuifdeur
Zalen bevinden zich op de eerste etage
Afmeting lift: 215cm x 90cm x 210cm (L x B x H)
Aantal parkeerplaatsen: +/- 150
Presentatie schermen en beamer standaard aanwezig in
de zaal
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Interesse of
een offerte
op maat?
Neem dan contact op met onze sales afdeling via:
sales@middelburg.valk.nl
of telefonisch via
0118-442515
Groetjes,
Esmee, Fréderique en
Margriet
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