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VAN DER VALK EXCLUSIEF

Welkom

bij Hotel Harderwijk

Hotel Harderwijk is prachtig gelegen midden op de
Veluwe. U wandelt vanuit het hotel zo het bos in,
waar diverse activiteiten mogelijk zijn. Daarbij is het
hotel gelegen op een steenworp afstand van
Harderwijk en de snelweg A28. Wij beschikken
over ruim 250 parkeerplaatsen, buiten en in de
parkeergarage waar u gratis kunt parkeren!

Zaalmogelijkheden
•
•
•
•

Een exclusieve zaal bieden wij aan vanaf 30
personen.
Onze buffetten zijn mogelijk vanaf 30 personen
geserveerd in een exclusieve zaal.
Een uitgeserveerd diner is mogelijk in ons restaurant
van 2 tot 250 personen.
In onze exclusieve zaal De Brasserie is een
uitgeserveerd diner mogelijk vanaf 30 tot 60 personen.

Receptie, diner of spetterend feest

Alle arrangementen en dinermogelijkheden zijn op
elke gewenste dag te reserveren, op basis van
beschikbaarheid. Al onze arrangementen zijn
exclusief zaalhuur, de zaalhuurprijs is afhankelijk van
de datum en beschikbaarheid op de gewenste datum.

Heeft u vragen of wenst u een afspraak te maken
voor een rondleiding, dan kunt u te allen tijde
contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken op
telefoonnummer: 0341-801014
of per e-mail: sales@harderwijk.valk.nl

Al onze zalen zullen sfeervol worden ingericht,
rekening houdend met de gelegenheid. Graag
adviseren wij u daarnaast over een passende
zaalopstelling. Culinaire creaties, sfeervolle
ambiance en swingend entertainment; wij regelen
het graag voor u, zodat u volop kunt genieten.

Afspraak maken?
Een afspraak is mogelijk van maandag tot en met
vrijdag tussen 09.00 – 17.00 uur. Een afspraak
buiten deze tijden is in overleg mogelijk.

Dranken
Bij een buffet heeft u de keuze uit een arrangement inclusief
binnenlands gedestilleerde dranken of dranken op basis van
nacalculatie. Het binnenlands drankenassortiment bestaat
uit: witte, rode en rosé huiswijn, bier van het vat, frisdranken,
vruchtensappen, Berenburg, port, vieux, sherry, vermouth,
jenevers, koffie en thee. Indien gewenst, verzorgen wij
buitenlands gedestilleerde dranken op basis van nacalculatie

Kinderen
Ook de kinderen zijn uiteraard van harte welkom! Graag
verzorgen wij vanaf tien kinderen een speciale kinderzaal.
(op basis van beschikbaarheid) Wij toveren de kinderzaal
om tot een bioscoop met voor de kleinste kinderen een tafel
om te kleuren. Nog niet gek genoeg? Dan kunnen wij een
springkussen of spelcomputer voor u inhuren! Kinderen van
0 tot 3 jaar zijn gratis, voor kinderen van 4 tot 11 jaar hebben
we speciale arrangementen.

Compleet arrangement (5 uur)
Vanaf 30 personen

• Ontvangst met koffie of thee en een petit fours
• Borreluurtje inclusief zoutjes en nootjes op tafel
• Dinerbuffet Boswachter
• Uitgeserveerd dessert, Omelette Sibérienne
• Binnenlands drankenassortiment inclusief gedurende 5 uur
Reguliere prijs
Combinatieprijs

€ 66,85 per persoon
€ 58,50 per persoon
€ 29,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

Compleet arrangement Royaal (5 uur)
Vanaf 50 personen

• Ontvangst met koffie of thee en ambachtelijk gebak
• Borreluurtje inclusief zoutjes en nootjes op tafel
• Mix & Grill buffet Royaal
• Grand dessertbuffet
• Inclusief binnenlands drankenassortiment
Reguliere prijs
Combinatieprijs

€ 77,20 per persoon
€ 69,50 per persoon
€ 33,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

Compleet arrangement Deluxe (5 uur)
Vanaf 50 personen

• Ontvangst met een glas prosecco en een heerlijke amuse
• Borreluurtje inclusief luxe koude hapjes en bittergarnituur (2 p.p.)
• Mix & Grill buffet Deluxe
• Grand dessertbuffet
• Inclusief binnenlands drankenassortiment
Reguliere prijs
Combinatieprijs

€ 83,45 per persoon
€ 74,50 per persoon
€ 37,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

Borrelarrangement (1 uur)
• Zoutjes en nootjes op tafel
• Een assortiment gemengd warm bittergarnituur zoals: bitterballen,
kaasstengels, garnalen, kipnuggets, etc. (4 p.p.)
• Inclusief binnenlands drankenassortiment
€ 12,50 per persoon
€ 10,50 per kind (12 t/m 17 jaar)
€ 7,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

Receptiearrangement Royaal (2 uur)
Vanaf 30 personen

• Ontvangst met een koffie of thee en ambachtelijk gebak
• Zoutjes en nootjes op tafel
• Een assortiment van koude hapjes zoals: Old Amsterdam,
wrap carpaccio, canapé met gerookte zalm, gesneden grillworst,
eboerenmetworst, etc. (2 p.p.)
• Een assortiment gemengd warm bittergarnituur met onder andere:
bitterballen, kaasstengels, garnalen, kipnuggets, etc. (2 p.p.)
• Inclusief binnenlands drankenassortiment
€ 24,50 per persoon
€ 15,50 per kind (12 t/m 17 jaar)
€ 10,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

Receptiearrangement Deluxe (2 uur)
Vanaf 30 personen

• Ontvangst met een glas prosecco en een luxe amuse
• Verse olijven, zoutjes en nootjes
• Een assortiment van luxe koude hapjes zoals: wrap carpaccio,
wrap gerookte zalm, toast filet americain, gerookte paling met
zoetzure komkommer, gevulde pepers met roomkaas, etc. (2 p.p.)
• Een assortiment gemengd warm bittergarnituur zoals: yakitori
saté, Japanse kipnuggets, kaasstengels, etc. (2 p.p.)
• Inclusief binnenlands drankenassortiment
€ 28,50 per persoon
€ 21,50 per kind (12 t/m 17 jaar)
€ 13,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

Brunchbuffet in een exclusieve zaal
Vanaf 30 personen

• Ontvangst met een glas prosecco
• Een uitgebreid assortiment aan luxe broodsoorten
• Saladebar met diverse soorten sla, dressings en garnituren
• Soep chef’s keuze
• Diverse gerookte vissoorten en koude vleeswaren
• Een warm vis- en vleesgerecht
• Verse seizoensgroenten en aardappelgarnituren
• Grand dessertbuffet bestaande uit diverse soorten ijstaarten,
bavaroise, slagroom en verse fruitsalade
• Inclusief koffie, thee, melk en jus d’orange gedurende 2,5 uur
€ 34,95 per persoon
€ 16,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

High Tea buffet in een exclusieve zaal
Vanaf 30 personen

• Diverse huisgemaakte lekkernijen van onze patissier zoals:
arretjescake, huisgemaakte appeltaart, vers gebakken brownies en
muffins, scones met clotted cream en diverse soorten jam, etc.
• Friandises en slagroom
• Diverse luxe sandwiches en hartige broodjes
• Quiche lorraine
• Diverse soorten vers fruit
• Inclusief koffie, thee en jus d’orange gedurende 2,5 uur
€ 25,95 per persoon
€ 14,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

Lunchbuffet in een exclusieve zaal
Vanaf 30 personen

• Diverse luxe belegde broodjes
• Een saladebuffet met een ruime keuze aan frisse salades
• Soep chef’s keuze
• Diverse warme en gerookte visgerechten
• Diverse koude en warme vleesgerechten
• Verse groente- en aardappelgarnituren
• Inclusief koffie, thee, melk en jus d’orange gedurende 2 uur
€ 27,95 per persoon
€ 14,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

Mix- & Grillbuffet
Het Mix- en Grillbuffet! U kiest één van de twee onderstaande arrangementen, het verschil zit hem in het
aantal keuzemogelijkheden. Na de keuze van een arrangement kunt u uw buffet zelf samenstellen. Een
aantal items worden in de zaal door onze chefs klaargemaakt op een luxe grillmeubel.

Mix- & Grill Royaal

Mix- & Grill Deluxe

Vanaf 50 personen

Vanaf 50 personen

• Stokbrood met kruidenboter
• Saladebar met diverse soorten sla, dressings
en garnituren
• Seizoensgroente (2 soorten)
• Keuze uit 4 koude gerechten
• Keuze uit 4 items bereid op de grill
• Keuze uit 2 garnituren
€ 31,95 per persoon
€ 16,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

• Stokbrood met kruidenboter
• Saladebar met diverse soorten sla, dressings
en garnituren
• Seizoensgroente (2 soorten)
• Keuze uit 6 koude gerechten
• Keuze uit 6 items bereid op de grill
• Keuze uit 2 garnituren
€ 36,95 per persoon
€ 18,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

Assortiment koude gerechten
• Pastasalade met chorizo en cornichons
• Aardappel-, rundvlees- en zalmsalade
• Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas
• Diverse gerookte vissoorten zoals: zalm,
forel, makreel, garnalen, etc.

Assortiment van de Grill
• Ossenhaassaté
• Gemarineerde Sparerib
• Runderhamburger
• Kipsaté
• Runderhaas
• Varkenshaas

Assortiment garnituren
• Friet
• Gebakken aardappelen met spekjes en ui
• Krieltjes
• Aardappelgratin

• Garnalensalade
• Salade caesar en salade niçoise
• Salade caprese en Griekse salade met feta
• Dagsoep chef’s keuze
• Parmaham met diverse soorten meloen

• Bavettespies
• Zalm
• Gambaspies
• Doradefilet
• Zeebaars
• Platvis van het seizoen

• Nasi
• Rijst met kruiden en groenten
• Aardappel wedges

Buffetten
Buffet Houthakker
Vanaf 30 personen

• Stokbrood met room- en kruidenboter
• Oma’s tomatensoep
• Saladebar met diverse soorten sla, dressing en garnituren
• Hamburgers
• Kipsaté met satésaus
• Nasi
• Kroepoek
• Friet met mayonaise en appelmoes
• Seizoensgroente (1 soort)
€ 21,95 per persoon
€ 12,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

Buffet Boswachter
Vanaf 30 personen

• Gerookte zalm en forel
• Vegetarische pastasalade
• Zalmsalade
• Aardappelsalade met spekjes
• Stokbrood met room- en kruidenboter
• Saladebar met diverse soorten sla, dressing en garnituren
• Zalmfilet met wokgroente
• Kipsaté met satésaus
• Varkenshaas met gebakken champignons
• Friet met mayonaise en appelmoes
• Krieltjes met gebakken spekjes en uitjes
• Twee soorten seizoensgroenten
€ 25,95 per persoon
€ 14,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

Buffet Landheer
Vanaf 30 personen

• Twee soorten soep gepresenteerd op het buffet
• Noorse garnalen met whisky cocktailsaus
• Gerookte zalm, makreel en forel
• Vegetarische pastasalade
• Zalmsalade
• Aardappelsalade met spekjes
• Vers gesneden meloen
• Salade niçoise
• Caesar salade met bacon
• Stokbrood met room- en kruidenboter
• Saladebar met diverse soorten sla, dressing en garnituren
• Kabeljauw met beurre blanc
• Oosters gemarineerde kip in een zachte curry saus
• Varkenshaas met gebakken champignons
• Boeuf Stroganoff
• Huisgemaakte paella
• Friet met mayonaise en appelmoes
• Krieltjes met gebakken spekjes en uitjes
• Seizoensgroente (2 soorten)
€ 34,95 per persoon
€ 18,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

Live Cooking Buffet in het restaurant
Vanaf 50 personen

Het sfeervolle restaurant beschikt over een luxe open keuken
waar ons keukenteam naast ons uitgebreide buffet ook uw
gerechten à la minute bereidt. Het uitgebreide eilandenbuffet
bestaat uit:
• Parade van diverse verrassende voorgerechten
• Saladebar met diverse soorten sla, dressing en garnituren
• Wokken (u stelt zelf uw wokgerecht samen)
• Grillbuffet, waar diverse soorten vlees en vis
à la minute voor u worden gegrild
• Smaakvolle warme gerechten uit diverse werelddelen
• Grand dessertbuffet bestaande uit diverse soorten ijstaarten,
bavaroise, slagroom en verse fruitsalade
• Inclusief binnenlands drankenassortiment gedurende 2,5 uur
€ 42,95 per persoon
€ 21,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

Uitgeserveerd Diner
In overleg met onze chef-kok stellen wij graag een menu voor u
samen dat aan uw wensen voldoet. Bij het samenstellen van het
menu houden we rekening met seizoensproducten.
Een uitgeserveerd keuzemenu is alleen mogelijk in het restaurant
of de Brasserie. De Brasserie is een aparte ruimte naast het
restaurant, tegen betaling en op basis van beschikbaarheid is deze
exclusief af te huren.
Uitgeserveerd 3-gangen keuzemenu à € 39,50 per persoon
Uitgeserveerd 4-gangen keuzemenu à € 47,50 per persoon
Wilt u een extra gang toevoegen? Dit kost €7,50 per persoon extra.

Walking Dinner
Vanaf 50 personen

Een informele setting, lekker borrelen en lekker eten! Tijdens het Walking Dinner worden een tal van culinaire
hoogstandjes geserveerd. Tijdens uw feestavond of receptie hoeft u niet te blijven zitten, maar kunt u
socializen en uzelf mengen tussen de aanwezige gasten. Het Walking Dinner bestaat uit zes gerechten.
Uiteraard houden wij rekening met uw wensen.
€ 57,50 per persoon

Desserts

Omelette Sibérienne
Spetterend dessert bestaande uit cake, ijs en
gebrand eiwitschuim. Het geheel serveren wij met
ijsfonteinen in de zaal.
€ 8,50 per persoon
€ 6,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

Grand dessertbuffet
Het Grand dessert bestaat uit diverse lekkernijen zoals
ijstaarten, chocoladetaart, bavaroise, vers fruit en slagroom.
Het dessertbuffet is inclusief koffie, cappuccino en thee.
€ 12,50 per persoon
€ 6,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

Feestarrangementen
Feestarrangement Basis (5 uur)
Vanaf 30 personen

• Zoutjes en nootjes op tafel
• Een assortiment gemengd warm bittergarnituur, onder andere;
bitterballen, kaasstengels, garnalen en kipnuggets etc. (4 p.p.)
• Tapbier, huiswijnen en frisdranken inclusief gedurende 5 uur
• Ter afsluiting een broodje kroket
€ 33,50 per volwassene
€ 20,95 per kind (12 t/m 17 jaar)
€ 14,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

Feestarrangement Royaal (5 uur)
Vanaf 30 personen

• Ontvangst met koffie of thee en ambachtelijk gebak
• Zoutjes en nootjes op tafel
• Een assortiment van koude hapjes zoals; Old Amsterdam,
wrap carpaccio, canapé met gerookte zalm, gesneden
grillworst en boerenmetworst etc. (3 p.p.)
• Een assortiment gemengd warm bittergarnituur, onder andere;
bitterballen, kaasstengels, garnalen en kipnuggets etc. (3 p.p.)
• Binnenlands drankenassortiment inclusief gedurende 5 uur
• Ter afsluiting een klein zakje friet met mayonaise óf een
broodje kroket (wij vernemen graag uw keuze)
€ 41,50 per volwassene
€ 30,95 per kind (12 t/m 17 jaar)
€ 19,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

Feestarrangement Deluxe (5 uur)
Vanaf 30 personen

• Ontvangst met een glas prosecco en een luxe amuse
• Verse olijven, zoutjes en nootjes
• Een assortiment van luxe koude hapjes zoals; wrap carpacio, wrap
gerookte zalm, toast filet americain, gerookte paling met zoet zure
komkommer, gevulde pepers met roomkaas etc. (2 p.p.)
• Een assortiment gemengd warm bittergarnituur zoals; Yakitori saté,
torpedo garnalen, Japanse kipnuggets en kaasstengels etc. (2 p.p.)
• Binnenlands drankenassortiment inclusief gedurende 5 uur
• Ter afsluiting een klein zakje friet met mayonaise óf een
broodje kroket (wij vernemen graag uw keuze)
€ 43,95 per volwassene
€ 35,95 per kind (12 t/m 17 jaar)
€ 21,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

Leuvenumseweg 7
3847 LA Harderwijk
Tel + 31 (0)341 80 10 14
sales@harderwijk.valk.com
www.hotelharderwijk.com

