A WINTER’S
TALE OF
MEANINGFUL
DELIGHT

A WINTER’S TALE OF
MEANINGFUL DELIGHT
De dagen worden korter, de lucht kouder: dé tijd van het jaar om
samen te genieten van dit winterse seizoen. In onze huizen wacht
u een warm welkom. We ontvangen u graag voor een verfijnd diner,
een borrel met vrienden of collega’s, of een winterse barbecue.
Ervaringen die u verrijken, in een omgeving met betekenis.
Wat fijn dat u er bent.

FESTIVE DINING AT
CHÂTEAU NEERCANNE
In de verfijnde omgeving van ons kasteel geniet u van een speciaal wintermenu, al dan niet
met hartverwarmende borrel. Een bijzondere ervaring voor wie het onverwachte kan waarderen,
speciaal in deze tijd van het jaar.

MENU DU BARON
WEEK SPECIAL

MENU DU SAISON
WEEK SPECIAL

DINER &
NABORREL

85 euro per persoon all-in

125 euro per persoon all-in

120 euro per persoon all-in

• 3
 -gangen menu met amuse, witte en rode wijn
(Rijckaert & Villa Loren), water en koffie
• Klein gerecht als tussendoortje en verrassing

• 4-gangen seizoensmenu met twee amuses,
bijpassende wijnen, water en koffie

• 3
 -gangen menu met amuse, witte en rode wijn
(Rijckaert & Villa Loren), water en koffie
• Naborrel met 1 hapje (2 uur)

Minimaal 20 personen
Minimaal 20 personen

Periode: Woensdag of donderdag in november en december
Reserveren: +31 (0)43 325 13 59 of sales@neercanne.nl
neercanne.nl

Minimaal 80 personen

END-OF-THE-YEAR CELEBRATIONS
AT WINSELERHOF
De ontspanning van een landelijke oase én het Italiaanse vuur om u op de beste smaken
te trakteren. Deze winter nodigen we u uit om bij Winselerhof het leven te vieren.
Ons team ontvangt u graag voor een sprankelende kerstborrel op het winterterras of
een sfeervol kerstdiner.

KERSTBORREL

ITALIAANS
KERST TAFELEN

29,50 euro per persoon all-in

65 euro per persoon excl. dranken

• Beschikking over het winterterras van
16.00 tot 18.00 uur.
• Wij zorgen dat de glühwein en warme
chocolademelk voor u klaarstaan, naast het
bier, fris en wijn. Deze mag u zelf inschenken.
• De marschmallows kunt u roosteren bij het
vuur. De Italiaanse hapjes worden door
ons geserveerd.

• Ontvangst met een glas glühwein op het winterterras.
• Het kerstmenu wordt geserveerd onder de houten
balken van de Rome zaal of onder de gewelven
van Luigi’s bar.
• Het diner start met gedeelde voorgerechten, waarna de
hoofdgerechten gepresenteerd worden in buffetvorm.
• Het dessert wordt door ons aan tafel geserveerd.
Minimaal 25 personen en op basis van beschikbaarheid.

Geldig op maandag t/m donderdag

Periode: December
Reserveren: +31 (0)45 528 06 48 of sales@winselerhof.nl
winselerhof.nl

WINTER VILLAGE AT
CHÂTEAU St. GERLACH
Op ons landgoed gaat de sfeerverlichting aan en verwelkomt de geur van versgebakken wafels,
warme chocolademelk en winterse soepen u. Geniet van een rondje op onze schaatsbaan of een heerlijke
wandeling over ons betoverende landgoed. Het perfecte decor voor een heerlijk ontspannen dag.

GET TOGETHER

WINTER BBQ

65 euro per persoon

130 euro per persoon

• Bij aankomst glühwein of warme
chocolademelk met een versgebakken wafel
• Curling of schaatsen (inclusief schaatsen)
• Winterse soep
• Borrel inclusief dranken (koffie, thee, bier, wijn,
fris) en hapjes gedurende 2 uur
Minimaal 10 personen

• Bij aankomst glühwein of warme
chocolademelk met een versgebakken wafel
• Curling of schaatsen (inclusief schaatsen)
• Winterse soep
• Een heerlijke barbecue inclusief dranken 
(koffie, thee, bier, wijn, fris)
Minimaal 20 personen

Periode: 8 december t/m 8 januari
Reserveren: +31 (0)43 608 88 88 of sales@oostwegelcollection.nl
stgerlachl.nl

Wat dient u nog te weten
• Arrangementen te reserveren vanaf 17.00 uur.
• Curling mogelijk tot groepen van 40 personen.
• Maximaal 50 personen mogen gelijktijdig op
kunststof schaatsbaan.

FESTIVE DINING AT
KRUISHERENHOTEL MAASTRICHT
Geniet in goed gezelschap van onze passie voor originaliteit. Temidden van historische
murals en hedendaags design proost u in Kruisherenhotel Maastricht op een avond vol
culinaire verrassingen, kunst en cultuur. Een genot als nooit tevoren!

DECEMBER
DINNER
55 euro per persoon*
3-gangendiner

65 euro per persoon*
4-gangendiner

79 euro per persoon*

*

Actie

• prijs exclusief dranken
• minimaal 8 personen - maximaal 24 personen
• Geldig op zondag t/m donderdag met
uitzondering van de feestdagen.

Reserveer het diner voor 1 december 2022
voor de maand december, dan bieden wij u het
aperitief aan.

5-gangendiner

Periode: December
Reserveren: +31 (0)43 329 20 20 of sales@kruisherenhotel.nl
kruisherenhotel.nl

CONTACT US

Collection
From the solid heritage of our
houses, we invite you to join
us on a journey through the
Maastricht region and beyond.
Collection tells you all about our
ambitious plans, the stories of
people who inspire us, and the
places we love. And of course
about the best gastronomic
experiences.
You can find Collection in our
houses. Oh, and don’t forget to
check out it’s online pages.

Oostwegel Collection
Adres:
Villa Casa Blanca
Sint Gerlach 70
6301 JD Valkenburg a.d. Geul

+31 (0)43 608 89 18
sales@oostwegelcollection.nl
oostwegelcollection.nl

