
MEETINGS & 
CELEBRATIONS

VAN DER VALK HOTEL ALMERE



WELKOM BIJ 
HOTEL ALMERE!

Ieder evenement in Hotel Almere is een unieke ervaring!

Centraal gelegen in het midden van Nederland, nabij de A6, is Hotel Almere gemakkelijk bereikbaar. Dit maakt het hotel 
bijzonder geschikt voor zakelijke ontmoetingen, lunches, congressen en feestelijke bijeenkomsten.

Hotel Almere beschikt over 180 luxueuze hotelkamers, variërend van standaardkamers tot luxe kamers en een aantal 
bijzonder ingerichte suites. Alle kamers zijn ruim opgezet en comfortabel ingericht, zodat u uw bezoek op passende wijze 
kunt afsluiten. Hiernaast beschikt het hotel over een verwarmd binnenzwembad, ruime fitnessruimte en een wellness.

De 17 multifunctionele zalen zijn allen voorzien van uitstekend bedieningsgemak met betrekking tot licht, apparatuur, 
klimaatbeheersing en zijn flexibel in te delen. Alle zalen beschikken over daglicht, airconditioning en gratis Wi-Fi. 
In combinatie met de culinaire mogelijkheden vormt dit alles de ideale combinatie voor efficiënt vergaderen, 
het houden van congressen, meerdaagse evenementen of de mooiste dag van uw leven, uw bruiloft!

Voor een gezellig of intiem diner is ons à la carte restaurant de juiste plek! De internationale menukaart is met zorg samen-
gesteld door onze chef-kok en aangepast aan de seizoenen. Tevens is de mooie hotelbar, met een hangend terras boven 
het water, geschikt voor een gezellige borrel ter afsluiting van uw bijeenkomst of voorafgaand aan een feestavond!

De parkeerplaats van Hotel Almere heeft voldoende gratis parkeergelegenheid, waardoor u altijd dichtbij het hotel kunt 
parkeren. Met deze informatiebrochure willen wij u een indruk geven van de bijna ongelimiteerde mogelijkheden die 
Hotel Almere te bieden heeft. Heeft u specifieke wensen die niet in deze brochure tot uitdrukking komen, dan 
adviseert ons enthousiaste Sales- & banquetingteam u graag.

Voor een persoonlijke toelichting en/of rondleiding vragen wij u vooraf een afspraak te maken.
U kunt ons bereiken op telefoonnummer 036-8000820, of per e-mail via sales@almere.valk.nl.

Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen in Hotel Almere!

Directie & medewerkers Van der Valk Hotel Almere
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VERGADERARRANGEMENTEN

Alle arrangementen zijn inclusief:
•  Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater en frisdranken 
•  Diverse gezonde en verfrissende tussendoortjes (zoals o.a. vers handfruit en sweets)
• Flip-over met schrijfgerei
•  HD Beamer met projectie- of LCD scherm
• Blocnotes, schrijfmateriaal en een vergaderkit
•  Luxe koeken (bij het 2/3 en 3/3 arrangement)

1/3 DAGDEEL COMFORT ARRANGEMENT € 19,50 p.p.

2/3 DAGDEEL COMFORT ARRANGEMENT MET LUNCH € 41,50 p.p.
Uitgebreid live cooking lunchbuffet tussen 12.00 en 14.00 uur in het restaurant 

2/3 DAGDEEL COMFORT ARRANGEMENT MET DINER € 52,50 p.p.
Luxe 3 gangen vergadermenu of dinerbuffet, inclusief 2 drankjes per persoon*

3/3 DAGDEEL COMFORT ARRANGEMENT MET LUNCH EN DINER € 72,50  p.p.
Uitgebreid live cooking lunchbuffet tussen 12.00 en 14.00 uur in het restaurant 
en een luxe 3 gangen vergadermenu of dinerbuffet, inclusief 2 drankjes per persoon*

- De bovenstaande prijzen zijn exclusief zaalhuur.

- Onderdeel van het arrangement zijn de vaste beamer en het projectiescherm geïntegreerd in de zaal. 

- Voor een extra beamer of projectiescherm zullen kosten in rekening worden gebracht.

- Dagdelen: 08.00 – 12.30 / 13.00 – 18.00 / 18.30 – 22.30

*  Bij het 2/3 en 3/3 Comfort arrangement met diner bieden wij u de keuze uit de gerechten zoals vermeld  

in het 3 gangen vergadermenu. Wij serveren dit menu tot 30 personen. Bij meer dan 30 personen zullen  

wij het zakelijk dinerbuffet verzorgen (pagina 11).
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UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

3-GANGEN VERGADERMENU € 37,50 p.p.
TOT 30 PERSONEN

Voorgerechten
•   Rundercarpaccio
• Luxe vistrio
• Vegetarisch gerecht van onze chef-kok (V)
• Tomatensoep (V)
• Uiensoep
• Champignonsoep (V)

Hoofdgerechten geserveerd met  
een bijpassend groenten- en  
aardappelgarnituur

•  Haasbiefstuk geserveerd met bijpassende saus**
•  Varkenshaas medaillons geserveerd met  

bijpassende saus
•  Gegrilde kipsaté gereserveerd met  

kroepoek en satésaus
•  Gebakken zalmmoot geserveerd met  

een bijpassende saus
•   Gebakken kabeljauw geserveerd met  

een bijpassende saus
• Vegetarisch gerecht van onze chef-kok (V)

Nagerechten
• Dame blanche
• Cheesecake met roomijs
•   Macadamia- en chocolade ijs, caramelsaus  

en brownie
•   Sorbet van vers fruit, vanille ijs en slagroom
• Kaasplankje*
• Koffie of thee

Inclusief 2 consumpties per persoon (Hollands assortiment).

ZAKELIJK DINERBUFFET  € 37,50 p.p.
VANAF 30 PERSONEN

•   Vitello tonato, rundercarpaccio, gerookte zalm,  
diverse luxe salades (V) en verschillende luxe  
broden met (kruiden)boter,  tapenade en aïoli

•   Vers gesneden kalfsrollade, runderhaas,  
kipsaté, kip met roomsaus, kabeljauwfilet ,  
vegetarische pasta, diverse  sauzen, frites,  
nasi (V), en bijpassend groenten- en aardappel-
garnituur

•   Ter afsluiting presenteren wij een luxueus  
dessert- en koffiebuffet

Inclusief 2 consumpties per persoon (Hollands assortiment).

*    Voor dit gerecht berekenen wij een toeslag à € 2,50 per persoon.

**   Voor dit gerecht berekenen wij een toeslag à € 5,00 per persoon.
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UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

SATÉBUFFET  € 22,50 p.p.
VANAF 20 PERSONEN  
(EXCLUSIEF DRANKEN) 

•  Stokjes kipsaté in satésaus met bijpassend garnituur
• Frites
• Stokbrood met kruidenboter
• Nasi (V)
• Diverse salades

ITALIAANS BUFFET  € 22,50 p.p.
VANAF 20 PERSONEN  
(EXCLUSIEF DRANKEN) 

• Pizza slices
• Pasta
• Salade

ONTBIJT IN OF NABIJ  € 17,50 p.p.
DE VERGADERZAAL
VANAF 20 PERSONEN

Wij verzorgen in of nabij de vergaderzaal 
een buffet met verschillende broodsoorten, 
zoetwaren, vleeswaren, eiergerecht, yoghurt, 
croissants, fruitsalade, koffie, thee, melk 
en jus d’orange.*

LUNCHBUFFET  € 18,50 p.p.
IN HET RESTAURANT

Van maandag tot en met vrijdag serveren wij een 
uitgebreid lunchbuffet in ons restaurant. Van 12.00 
tot 14.00 uur vindt u op het buffet een grote 
diversiteit aan koude en warme gerechten, vers 
gebakken broodsoorten, diverse luxe vleeswaren, 
huisgemaakte salades, dagelijks wisselende warme 
gerechten, diverse eiergerechten, vers fruit, yoghurt 
en zoete items. Het lunchbuffet is inclusief, koffie, 
thee, melk en vruchtensappen.

BROODJESLUNCH  € 19,50 p.p.
IN OF NABIJ DE 
VERGADERZAAL

Bestaand uit: 2 luxe belegde broodjes,  
1 broodje kroket, 1 kopje soep van de dag, 
vers fruit, jus d’orange, koffie, thee en melk.

Het 3 gangen vergadermenu, satébuffet, Italiaans buffet of dinerbuffet 

kunt u uitsluitend als aanvulling op een vergaderarrangement boeken.

V = Vegetarisch of als vegetarisch te bestellen.

*   Dit ontbijt is een beperkte selectie van ons restaurant ontbijt.
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WALKING DINNER

Op een originele manier genieten van een heerlijk diner in een informele setting? 
Onze enthousiaste bedieningsmedewerkers zullen u verrassen met heerlijke 
kleine gerechtjes! Het Walking Dinner is exclusief zaalhuur en te reserveren 
vanaf 30 personen.

WALKING DINNER  € 42,50 p.p.

•  Rundercarpaccio met rucola, pijnboompitjes, pesto en Parmezaanse kaas
•  Geroosterde tonijnfilet met een gefrituurde gamba en sesam dressing
•  Romige truffelsoep met een krokante parmezaamstengel
•  Gegrilde zeebaarsfilet met risotto
•  Spies van gegrilde runderhaas met pont neuf en bearnaise
•  Cheesecake met roomijs

Bovenstaande Walking Dinner gerechten kunnen op verzoek worden aangepast.
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BORRELARRANGEMENTEN

BUSINESS BORREL 1 UUR  € 12,50 p.p.

• Luxe notenmix op tafel
• Van Dobben bittergarnituurmix (1 p.p.)
• Old Amsterdam bitterbal met mosterd  (1 p.p.)
• Luxe belegde crostini’s (1 p.p.)
•  Gedurende 1 uur onbeperkt drankjes uit Hollands 

assortiment

LUXE BUSINESS BORREL 1 UUR  € 16,50 p.p.

• Luxe notenmix op tafel
• Groentesticks met frisse dip op tafel
• Van Dobben bittergarnituurmix (1 p.p.)
• Luxe belegde crostini’s (1 p.p.)
•  Tapas plateau (1 p.p.) mix van: wrap geitenkaas, 

glaasje met Hollandse garnalen, gefrituurde gamba in 
chilisaus en yakitori spiesje

• Gefrituurde kaasstengels (1 p.p.)
•  Gedurende 1 uur onbeperkt drankjes uit Hollands 

assortiment

KLEINE AANVULLINGEN

Petitfour  € 3,50 p.s.
Gesorteerd gebak  € 4,00 p.s.
Luxe koeken  € 1,50 p.s.
Mini broodje hamburger € 4,50 p.s.
Hartige snack plateau (2 p.p.)  € 3,00 p.s.
mix van: mini saucijzenbroodje, 
mini kaasbroodje en mini broodje bitterbal
Belegd broodje  € 2,50 p.s.
(kaas, ham, rosbief)
Luxe belegd broodje € 3,50 p.s.
(brie, zalm, serranoham, carpaccio) 
Zoete break  € 3,00 p.p.
mix van: brownies, muffins en donuts
Gezonde break  € 4,50 p.p.
(mueslireep, fruitsalade, smoothie) 
Mini tapas plateau (2 p.p.)  € 6,50 p.p.
mix van: wrap geitenkaas, glaasje met  
Hollandse garnalen, gefrituurde gamba  
in chilisaus en yakitori spiesje

Bovenstaande uitbreidingsmogelijkheden zijn te 
boeken als aanvulling op een vergaderarrangement.

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN 



COMMUNICATIE

AUDIOVISUELE HULPMIDDELEN

Laptop  € 100,00
Geluidsinstallatie 
met 1 draadloze handmicrofoon  € 75,00
Extra draadloze handmicrofoon  € 35,00
Headset  € 50,00
Extra flip-over met papier en stiften  € 20,00
Whiteboard  € 20,00
Extra beamer 
inclusief projectiescherm  Op aanvraag
HD Beamer met scherm in subzaal  € 150,00

PERSONEEL

Ondersteuning en service  Op aanvraag

COMMUNICATIE

Conference call per dag
(exclusief telefoonkosten)  € 50,00
Telefoon beltarief  Hoteltarief

DIVERSEN

Katheder  € 25,00
Kopieën, per kopie  € 0,20
Podiumdeel (1 bij 2 meter)  € 15,00
Menukaartjes  Op aanvraag
Krachtstroomaansluiting  Op aanvraag
Bloemen  Op aanvraag
Achtergrondmuziek 
via de geluidsinstallatie in de zaal  Gratis

Voor alle bovenstaande apparatuur gelden deze prijzen 
uitsluitend indien voorradig. Alle overige vergaderappa-
ratuur en service die niet in bovenstaand overzicht terug 
te vinden zijn, kunnen wij te allen tijde extern voor u in-
huren.

Wij doen u graag een offerte op maat toekomen voor 
specifieke wensen.

Wij beschikken over een HDMI en VGA aansluiting in 
onze zalen.
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HYBRIDE EVENTS

Hybride events zijn niet meer weg te denken uit deze tijd. Het is dé oplossing om in 
deze nieuwe tijden uw bijeenkomst te organiseren. Vergroot de toegankelijkheid en 
het bereik van uw bijeenkomst samen met Van der Valk Hotel Almere.
Hybride events - ook wel online events genoemd - bieden een goed alternatief voor 
uw evenement wanneer het niet voor iedereen mogelijk is om fysiek aanwezig te zijn. 
Bij Hotel Almere blijft uw event voor iedereen toegankelijk.
Wij bieden passende oplossingen voor kleine bijeenkomsten, maar uiteraard ook voor 
grote events waarbij maatwerk vereist is.
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- Genoemde tarieven gelden uitsluitend in combinatie met een vergaderarrangement en op basis van minimaal 5 personen.
- Genoemde tarieven zijn ‘vanaf’ tarieven en exclusief BTW.
- Tarieven voor exposities en beurzen zijn op aanvraag.
- Indien het aantal personen dusdanig afwijkt van de zaal capaciteit kan er een andere zaalhuur van toepassing zijn.

m²Zaal Hoogte Theater Cabaret U-vorm School Carré Rond Boardroom

Athene 1 290 3.00 m 220 150 50 100 55 200 -

Athene 2 115 3.00 m 80 60 30 40 36 70 -

Athene 3 150 3.00 m 100 80 35 60 40 80 -

Athene 4 145 3.00 m 100 80 35 60 40 80 -

Athene 1/2 405 3.00 m 300 210 - 120 - 265 -

Athene 3/4 295 3.00 m 200 200 - 140 - 160 -

Athene 1/2/3/4 700 3.00 m 500 410 - 260 - 450 -

Peking  (boardroom) 50 - - - - - - 20

Sydney 55 35 25 20 20 20 - -

Seoul 55 35 25 20 20 20 - -

Vancouver 55 35 25 20 20 20 - -

Nagano 55 35 25 20 20 20 - -

Barcelona 125 3.50 m 80 60 30 40 40 65 -

Turijn 65 30 20 20 20 20 30 -

Londen  (boardroom) 38 - - - - - - 10

Atlanta 1 305 3.40 m 300 240 - 120 - 150 -

Atlanta 2 230 3.40 m 200 150 50 100 - 120 -

Atlanta 1/2 540 3.40 m 600 400 - 200 - 275 -

Montréal 50 30 30 20 - 20 - -

Calgary 110 3.30 m 80 60 30 40 40 60 -

Almere 150 2.60 m 100 80 35 60 40 80 -

m²Zaal
1

dagdeel
2

dagdelen
3

dagdelen

Athene 1 290

Athene 2 115

Athene 3 150

Athene 4 145

Athene 1/2 405

Athene 3/4 295

Athene 1/2/3/4 700

€ 425,-

€ 225,-

€ 250,-

€ 250,-

€ 500,-

€ 425,-

€ 900,-

€ 200,-

€ 150,-

€ 150,-

€ 150,-

€ 150,-

€ 225,-

€ 200,-

€ 175,-

€ 425,-

€ 375,-

€ 700,-

€ 150,-

€ 225,-

€ 250,-

€ 600,-

€ 325,-

€ 350,-

€ 350,-

€ 700,-

€ 600,-

€ 1.250,-

€ 300,-

€ 250,-

€ 250,-

€ 250,-

€ 250,-

€ 325,-

€ 300,-

€ 275,-

€ 600,-

€ 500,-

€ 950,-

€ 250,-

€ 325,-

€ 350,-

€ 750,-

€ 425,-

€ 450,-

€ 450,-

€ 950,-

€ 750,-

€ 1.500,-

€ 350,-

€ 300,-

€ 300,-

€ 300,-

€ 300,-

€ 425,-

€ 350,-

€ 325,-

€ 750,-

€ 600,-

€ 1.150,-

€ 300,-

€ 425,-

€ 450,-

Peking  (boardroom) 50

Sydney 55

Seoul 55

Vancouver 55

Nagano 55

Barcelona 125

Turijn 65

Londen  (boardroom) 38

Atlanta 1 305

Atlanta 2 230

Atlanta 1/2 540

Montréal 50

Calgary 110

Almere 150
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VERGADERZALEN

DE ALMERE ZAAL BEVINDT ZICH 
OP DE ONDERSTE VERDIEPING
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LIVE COOKING

LOUNGE LONDEN

TURIJN

BARCELONA

PE
K

IN
G

SY
D

N
EY

SE
O

U
L

VA
N

CO
UV

ER

N
A

G
A

N
O

ATHENE 1 ATHENE 3 ATHENE 4

ATLANTA 2

LOUNGE MONTREAL

CALGARY

TWEEDE ETAGE

DERDE ETAGE

ATLANTA 1
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CELEBRATIONS
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RECEPTIEARRANGEMENT ALMERE
1½ uur € 15,50 p.p.

• Luxe notenmix op tafel
• Groentesticks met frisse dip op tafel
• Bitterballen (1 p.p.)
• Old Amsterdam bitterbal met mosterd (1 p.p.)
• Luxe belegde crostini’s (1 p.p.)
• Van Dobben bittergarnituurmix (1 p.p.)
•  Gedurende 1½ uur onbeperkt drankjes uit  

Hollands assortiment

LUXE RECEPTIEARRANGEMENT ALMERE
2 uur € 19,50 p.p.

• Luxe notenmix op tafel
• Groentesticks met frisse dip op tafel
• Vegetarische loempia (1 p.p.)
• Old Amsterdam bitterbal met mosterd (1 p.p.)
• Van Dobben bittergarnituurmix (1 p.p.)
• Bitterballen (1 p.p.)
• Luxe belegde crostini’s (1 p.p.)
•  Gedurende 2 uur onbeperkt drankjes uit 

Hollands assortiment

FEESTAVONDARRANGEMENT ALMERE
4 uur  € 35,50 p.p.

• Luxe notenmix op tafel
• Old Amsterdam bitterbal met mosterd (1 p.p.)
• Luxe belegde crostini’s (1 p.p.)
• Bitterballen (1 p.p.)
• Van Dobben bittergarnituurmix (1 p.p.)
• Gefrituurde kaasstengels (1 p.p.)
•  Gedurende 4 uur onbeperkt drankjes uit  

Hollands assortiment

LUXE FEESTAVONDARRANGEMENT ALMERE
4 uur  € 42,50 p.p.

• Luxe notenmix op tafel
• Groentesticks met frisse dip op tafel
• Old Amsterdam bitterbal met mosterd (1 p.p.)
• Van Dobben bittergarnituurmix (1 p.p.)
• Bitterballen (1 p.p.)
• Luxe belegde crostini’s (1 p.p.)
•  Tapas plateau (1 p.p.) mix van: wrap geitenkaas,  

glaasje met Hollandse garnalen, gefrituurde gamba  
in chilisaus en yakitori spiesje

•  Puntzakje frites met mayonaise ter afsluiting
•  Gedurende 4 uur onbeperkt drankjes uit  

Hollands assortiment

De onderstaande arrangementen zijn te reserveren vanaf 15 personen en exclusief zaalhuur 
(vanaf 50 personen is de zaalhuur inclusief).

FRIENDS & FAMILY ARRANGEMENT
3 uur   € 31,50 p.p.

•  Ontvangst met koffie of thee en een petitfour
•  Groentesticks met frisse dip en olijven op tafel
• Wij serveren het volgende tapas plateau:
 •  Wrap geitenkaas
 •  Glaasje met Hollandse garnalen
 •  Gefrituurde gamba in chilisaus
 •  Yakitori spiesje
•  Gedurende 3 uur onbeperkt drankjes  

uit Hollands assortiment

Onder drankjes uit het Hollands assortiment verstaan wij: 

koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, huiswijnen, tapbier, port, 

sherry, vermout, vieux, jenevers en brandewijn.

AANVULLINGEN OP RECEPTIE- &
FEESTAVONDARRANGEMENTEN

Ontvangst met koffie/thee en petitfour  € 5,00 p.p.
Ontvangst met koffie/thee en gesorteerd gebak € 5,50 p.p.
Ontvangst met een glas bubbels  € 4,00 p.p.
Extra warm hapje € 0,75 p.s.
(assortiment Van Dobben bittergarnituur) 
Luxe belegde crostini’s  € 1,50 p.s.
Mini broodje hamburger € 4,50 p.s.
Broodje bitterbal € 2,50 p.s.
Puntzakje frites met mayonaise  € 3,50 p.s.
Belegd broodje (kaas, ham, rosbief)  € 2,50 p.p.
Verlenging ½ uur van arrangement € 4,50 p.p.
(incl.1 warm hapje)  
Wijnarrangement  Op aanvraag
Bruidstaart  Op aanvraag
Buitenlands gedistilleerd arrangement Op aanvraag
Bloemen  Op aanvraag
Achtergrondmuziek  
via de geluidsinstallatie in de zaal  Gratis
Chocolade-fontein  Op aanvraag
DJ-meubel Op aanvraag
Snackwand Op aanvraag

RECEPTIE- & FEESTAVOND-
ARRANGEMENTEN
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BRUILOFTEN
Wij staan graag klaar om u tijdens uw bruiloft de mooiste dag van uw leven te bezorgen! Van een gezellige receptie 
tot een fantastische feestavond, Hotel Almere biedt voor ieder wat wils! Tevens is Hotel Almere een officiële trouwlocatie. 
Dit betekent dat u  zowel uw huwelijksvoltrekking, diner, receptie of feestavond op één locatie kunt organiseren. 
Ons enthousiaste Banquet Sales team staat voor u klaar om een voorstel op maat te maken. Wij nodigen u graag 
uit om uw wensen tijdens een persoonlijk gesprek kenbaar te maken.

CEREMONIE ARRANGEMENT € 23,50 p.p.
1½ uur  

*  Indien er speciale afwijkende verzoeken omtrent de bruidstaart zijn,  kan hier een toeslag voor worden berekend.

• Sfeervol ingerichte ceremoniezaal (o.b.v. een half uur)
• Proosten met een glas bubbels na het ja-woord
• Bruidstaart*

• Luxe notenmix en groentesticks met frisse dip op tafel
• Gedurende 1 uur onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment
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BRUNCHES

BRUNCHBUFFET ALMERE  € 32,50 p.p.

•  Ontvangst met een glas bubbels
•  Soep van de dag
•   Diverse broodsoorten, zoet en hartig beleg, Vitello tonato,  

rundercarpaccio, gerookte zalm,  diverse luxe salades (V) 
•   Diverse eiergerechten, uitgebakken spek, brunch worstjes,  

saucijzenbroodjes, rundvleeskroketten, kibbeling en kipsaté,   
gepresenteerd met bijpassende sauzen

•   Verse fruit salade, diverse soorten yoghurt en zoetigheden

LUXE BRUNCHBUFFET ALMERE  € 37,50 p.p.

•   Ontvangst met een glas bubbels en amuse van de chef
•  Soep van de dag
•   Diverse broodsoorten, zoet en hartig beleg, rundercarpaccio, 

gerookte zalm, garnalen cocktail, diverse luxe salades (V) 
•   Kipsaté, rundvleeskroketten, kibbeling,  

vegetarische pasta (V), roerei, kaasbroodjes, saucijzenbroodjes,  
gesneden kalfsrollade, brunch worstjes, ossenhaaspuntjes,  
poffertjes en frites

•  Luxueus dessert- en koffiebuffet

Het reserveren van een brunch in een aparte zaal is mogelijk vanaf 30 personen. Tijdens de brunches serveren wij onbeperkt koffie, thee, melk 
en diverse vruchtensappen. De onderstaande tarieven zijn exclusief zaalhuur en gebaseerd op 3 uur (vanaf 50 personen is de zaalhuur inclusief).

DINERBUFFETTEN

DINERBUFFET ALMERE € 32,50 p.p.

•   Vitello tonato, rundercarpaccio, diverse luxe salades (V),  
gerookte zalm, verschillende luxe broden met (kruiden)boter, 
tapenade en aïoli

•  Warme kalfsrollade, kipsaté, runderhaas, gegratineerde  
kabeljauwfilet, vegetarische pasta (V), bijpassende sauzen,  
frites, nasi (V) en groenten- en aardappelgarnituur

•  Ijstaart met warme kersen

LUXE DINERBUFFET ALMERE  € 45,00 p.p.

•  Amuse van de chef
•    Vitello tonato, rundercarpaccio, gerookte zalm, garnalen cocktail, 

gerookte makreel, diverse luxe salades (V) en verschillende luxe 
broden met boter, (kruiden)boter, tapenade en aïoli

•   Warme kalfsrollade en rib-eye vers van het mes,  runderhaas,  
kip met roomsaus, kipsaté, zalmmootjes, kabeljauwfilet,  
bijpassende sauzen, frites, vegetarische pasta (V) en  
groenten- en aardappelgarnituur

•  Luxueus dessert- en koffiebuffet

V = Vegetarisch (of deels) of als vegetarisch te bestellen.

Een dinerbuffet is informeler dan een uitgeserveerd diner en is uitermate geschikt voor grotere gezelschappen. De tafels zijn stijlvol  
gedekt en op het buffet presenteren wij een keur aan heerlijkheden. Met één van onze uitgebreide buffetten bieden wij onze gasten  
een diversiteit aan gerechten.
Uiteraard is het mogelijk om in overleg wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van de buffetten. De onderstaande buffetten  
zijn boekbaar vanaf 30 personen en exclusief zaalhuur (vanaf 50 personen is de zaalhuur inclusief).
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BBQ ALMERE 
Op een ontspannen manier genieten van een heerlijk diner op een van onze prachtige terrassen? 
Onze enthousiaste keukenbrigade zal u verrassen met heerlijke gerechten van de BBQ!
De BBQ is inclusief zaalhuur en te reserveren vanaf 50 personen.

BBQ ALMERE   € 35,00 p.p.
•   Diverse soorten vers gebakken brood met  

(kruiden)boter, knoflookmayonaise en tapenade, 
huisgemaakte aardappelsalade, rundercarpaccio, 
pastasalade

 
Warm gedeelte op het buffet/bbq
•  Kipfilet saté met satésaus, met rode peper en gember 

gemarineerde grote garnalen, American runderburgers 
met gegrild spek en tomatensalsa, 

gemarineerde chickenwings, maïskolven, runder-
entrecôte, vispakketjes met diverse soorten vis, 
kruidenboter en witte wijn, bbq worst, spareribs, 
gepofte aardappel met zure room
 
Dessert
• Schepijs

UITGESERVEERD DINER

UITGESERVEERD 3-GANGEN DINER € 32,50 p.p.
(soep, hoofd- en nagerecht)

UITGESERVEERD 3-GANGEN DINER € 36,50 p.p.
(voor-, hoofd- en nagerecht)

UITGESERVEERD 4-GANGEN DINER  € 39,50 p.p.
(voor-, soep, hoofd- en nagerecht)

SOEPEN
• Uiensoep
• Tomatensoep (V)
• Champignonsoep (V)

VOORGERECHTEN
•  Rundercarpaccio
•  Caesar salade
• Luxe vistrio
• Serranoham met meloen
•  Vegetarisch gerecht van onze chef-kok (V)
•  Proeverij samengesteld door onze chef-kok  

bestaande uit een vlees, vis en vegetarisch gerechtje*

HOOFDGERECHTEN 
geserveerd met een bijpassend groenten- en aardappel-
garnituur
• Haasbiefstuk met bijpassende saus***
• Varkenshaas medaillons geserveerd met bijpassende saus
•  Gegrilde kipsaté gereserveerd met kroepoek en satésaus
•  In de pan gebakken schnitzel met gebakken champignons, 

ui en gegratineerd met Old Amsterdam
•   Gebakken zalmmoot geserveerd met een bijpassende saus
•  Gebakken kabeljauw geserveerd met een bijpassende saus
•  Vegetarisch gerecht van de chef

NAGERECHTEN
• Sorbet van vers fruit, vanille ijs en slagroom 
• Dame blanche
• Cheesecake met roomijs
•  Macadamia- en chocolade ijs, caramelsaus en brownie
• Kaasplankje**

* Uitsluitend voor iedereen in uw gezelschap te bestellen

** Meerprijs à € 2,50 per persoon.

*** Meerprijs à € 5,00 per persoon.

V = Vegetarisch of als vegetarisch te bestellen.

Wij serveren het diner in een sfeervol ingerichte zaal en de tafels zijn prachtig gedekt met linnen. De kaarsen maken  
het tot een sfeervol diner. Dineren in een aparte zaal is uitsluitend mogelijk indien u van tevoren twee gerechten per  
gang kiest waar uw gezelschap op de dag zelf een keuze uit kan maken. Wij bieden u de mogelijkheid om zelf uw diner  
samen te stellen. Graag vernemen wij bij het maken van de reservering uw keuze. De onderstaande diners zijn exclusief  
zaalhuur en te reserveren tot 30 personen. Dit diner is ook in ons restaurant mogelijk indien u geen aparte zaal wenst.

*   Onder drankjes uit het Hollands assortiment verstaan wij: koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, huiswijnen, tapbier, port, sherry,  

vermout, vieux, jenevers en brandewijn. Consumpties die op verzoek van de gastheer/gastvrouw buiten de afgesproken tijd worden  

genuttigd, worden per stuk berekend.
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DRANKENARRANGEMENT

3-uurs drankenarrangement  € 17,50 p.p.
4-uurs drankenarrangement  € 20,50 p.p.
5-uurs drankenarrangement  € 23,50 p.p.
Wijnarrangement  Op aanvraag
Buitenlands gedistilleerd arrangement Op aanvraag

AANVULLINGEN BRUNCH, BUFFET & DINER
Ontvangst met koffie/thee en petitfour  € 5,00 p.p.
Ontvangst met koffie/thee en gesorteerd gebak  € 5,50 p.p.
Ontvangst met een glas bubbels  € 4,00 p.p.
Amuse van de chef  € 3,00 p.p.

Dessertbuffet  € 4,50 p.p.
Koffie/thee met friandise € 5,00 p.p.
Menukaartjes  Op aanvraag
Bloemen  Op aanvraag
DJ-meubel Op aanvraag
Achtergrondmuziek via  
de geluidsinstallatie in de zaal  Gratis

*  Onder drankjes uit het Hollands assortiment verstaan wij: koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, huiswijnen, tapbier, port, sherry, vermout, vieux, jenevers 

en brandewijn. Consumpties die op verzoek van de gastheer/gastvrouw buiten de afgesproken tijd worden genuttigd, worden per stuk berekend.
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ZONDAGSBRUNCH & 
LIVE COOKING

Hotel Almere organiseert in verschillende weekenden een gezellige Zondagsbrunch en een uitgebreid Live Cooking 
Buffet met een keuze uit de heerlijkste gerechten. In de meeste restaurants werken de koks vooral achter de  
schermen, maar tijdens de brunch en het buffet werken de koks van Hotel Almere juist vóór de schermen. Onze  
keukenbrigade bereidt “live” de meest smaakvolle voorgerechten, hoofdgerechten en nagerechten!

ZONDAGSBRUNCH
Kom gezellig met familie, collega’s of vrienden brun-
chen in Hotel Almere. U heeft direct het zondagsgevoel 
te pakken wanneer u geniet van het uitgebreide assor-
timent van gerechten waaronder luxe broodsoorten, 
diverse vleeswaren, kaassoorten, vis- en vleesgerech-
ten, verrukkelijke salades en tal van koude en warme 
gerechten. Tijdens de brunch presenteren wij een 
drankenbuffet met: koffie, thee, melk, fristi, chocomel, 
jus d’orange, vruchtensappen en smoothies.
Wij ontvangen u graag tussen 11.00 en 12.00 uur in ons 
buffetrestaurant. De brunch eindigt om 14.00 uur.

Volwassenen vanaf  € 28,50 per persoon
Kinderen 4 t/m12 jaar  € 16,50 per kind

LIVE COOKING BUFFET
Tijdens dit spektakel heeft u onbeperkte keuze uit de 
meest uiteenlopende koude- en warme lekkernijen en 
onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment. De 
gerechten wisselen wekelijks en worden aangepast aan 
de seizoenen.

De enthousiaste keukenbrigade van Hotel Almere pre-
senteert het Live Cooking Buffet vanaf 17.00 uur (inloop 
tot 18.30 uur) tot ca. 21:00 uur in ons buffetrestaurant.

Volwassenen vanaf  € 39,50 per persoon
Kinderen 4 t/m12 jaar  € 18,50 per kind
Inclusief onbeperkt drankjes uit Hollands Assortiment*

*  Onder drankjes uit het Hollands assortiment verstaan wij: koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, huiswijnen, tapbier, port, sherry, vermout, vieux,  

jenevers en brandewijn.Tijdens de feestdagen serveren wij aangepaste buffetten, waarbij de tarieven kunnen afwijken. Voor verdere informatie  

verwijzen wij u naar de receptie van Hotel Almere.
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STANDAARDKAMER
Onze ruime standaardkamers zijn van alle gemakken voorzien 
en zorgen ervoor dat u van een goede nachtrust kunt genieten. 

DOUBLE BED KAMER
Deze kamers zijn sfeervol ingericht en bieden u optimale 
comfort aan. De kamers beschikken over een queensize bed 
(160 x 200).

FAMILIEKAMER
Onze ruime vierpersoonskamers zijn comfortabel ingericht en 
hebben een aparte afsluitbare slaapkamer.
Deze kamers zijn ideaal voor meerdere personen, gezinnen of 
sportteams. 

LUXE KAMER
Onze luxe kamers bieden een klein stukje meer comfort ten 
opzichte van onze standaardkamers. 
Deze mooi ingerichte kamers beschikken over een bubbelbad 
en balkon om optimaal te ontspannen! 

LUXUEUZE SUITES
Voor een bijzondere overnachting met extra comfort kunt u 
terecht in één van de luxueuze Suites die Hotel Almere te 
bieden heeft. 

De Suites hebben allen een speciaal thema met bijpassende 
inrichting. Wat dacht u van bijvoorbeeld een overnachting in 
één van de Wellness Suites, de Royal Suite  Chocolate, de 
Royal Suite Rouge, de Royal Suite White, de Topsuite of de 
Diamond Suite!
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HOTELKAMERS 
& SUITES

Van der Valk Hotel Almere beschikt over 180 luxueuze kamers waaronder standaardkamers, luxe kamers, familiekamers en  
diverse Suites. In het hotel kunnen de gasten gratis gebruik maken van het draadloos internet, de veelzijdige fitnessruimte,  
de wellness en het mooie binnenzwembad. 
De parkeerplaats van Hotel Almere heeft voldoende gratis parkeergelegenheid, waardoor u altijd dichtbij het hotel kunt parkeren.
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AANBETALING
Hotel Almere kan te allen tijde een aanbetaling vragen van 75 tot 100%. Dit bedrag dient uiterlijk 
4 weken voor de datum van het evenement voldaan te zijn. Het betaalde bedrag zal na eind- 
calculatie worden verrekend op de eindfactuur.

AANSPRAKELIJKHEID
Hotel Almere kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van en/of beschadiging  
aan materialen, apparatuur en andere eigendommen die door u in onze accommodatie zijn  
geplaatst, of die u heeft laten plaatsen.

ANNULERINGSVOORWAARDEN
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van 
toepassing. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. Op punten 
waar onze offerte in conflict is met de Uniforme Voorwaarden Horeca zal onze offerte prevaleren.

BANK, BTW EN KVK NUMMER
IBAN: NL 33 INGB 0663.5739.04
BIC: INGBNL2A
BTW nummer: 8174.20.551.B01 / KvK nummer: 28113765

DEBITEUREN (ALLEEN MOGELIJK VOOR BEDRIJVEN)
Indien u opgenomen wenst te worden in ons debiteurenbestand verzoeken wij u een aanvraag 
debiteurenformulier in te vullen. Indien u een debiteurnummer is toegekend zal facturering na 
afloop van de activiteitsdatum geschieden, de administratiekosten bedragen € 2,50 per factuur 
en deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Wij verzenden de facturen digitaal tenzij u dit 
anders wenst.

PRIJSBELEID
Genoemde tarieven gelden op basis van aanvraag en beschikbaarheid. Wijzigingen in het BTW- 
tarief worden te allen tijde doorberekend. Van der Valk Hotel Almere behoudt zich het recht voor 
om in voorkomende gevallen af te wijken van hetgeen is aangeboden in deze brochure of enig 
andere vorm van aanbiedingen, offertes etc.

RONDLEIDING
Indien u vragen heeft of een geheel vrijblijvende rondleiding wenst, staan wij u graag te woord. 
Om u onnodig lang te laten wachten, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken met onze 
afdeling zaalreserveringen.

ROOKBELEID
Hotel Almere is een rookvrij hotel. 

WIJZIGINGEN
Het is mogelijk wijzigingen aan te brengen in de gereserveerde aantallen tot 48 uur voor  
aanvang. Wijzigingen kunnen met maximaal 10% van het gereserveerde aantal personen  
kosteloos gewijzigd worden. Wijzigingen dienen schriftelijk doorgegeven te worden aan de  
afdeling zaalreserveringen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Tarieven en arrangementen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen, neem contact op met ons 
Sales- & banquetingteam voor de laatste tarieven en arrangementen.



Van der Valk Hotel Almere 
Sales- & banquetingteam

Veluwezoom 45, 1327 AK Almere
Tel: + 31 (0)36 8000820 (Sales- & banquetingteam)

Tel: +31 (0)36 8000800 (Receptie)
E-mail: sales@almere.valk.nl

www.hotelalmere.nl


