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WELKOM IN HOTEL EMMEN!
Emmen, plek van ontspanning! Een dorp met gezellige winkelstraten, prachtig natuurschoon
en het mooie belevingspark Wildlands Adventure Zoo. Op het zuidelijkste puntje van
Emmen ligt ons prachtige 4-sterren hotel. Het hotel beschikt over 106 luxe hotelkamers,
8 multifunctionele zalen en een sfeervol restaurant.
Op dit moment is Hotel Emmen zich aan het klaarmaken voor de toekomst. Ook wij kunnen
niet achterblijven. Zo is in het voorjaar van 2017 het restaurant volledig opnieuw ingericht en
vergroot. De plannen om het hotel te vergroten worden verder uitgewerkt en er zal naar alle
waarschijnlijkheid vanaf 2019 aan worden begonnen.
We gaan ons dan nog meer richten op de wensen en de eisen van de gast. Deze gast staat
voor ons centraal in het stellen van onze service.
Voor u ligt een duidelijk overzicht van de mogelijkheden welke Hotel Emmen u kan bieden bij
de voorbereidingen voor uw vergadering, bruiloft, familiefeest of congres. Naast de optimale
verzorging in de zalen, beschikt Hotel Emmen tevens over vele culinaire mogelijkheden. Voor
al uw persoonlijke wensen bieden wij u op maat gemaakte arrangementen. Dit scala aan
mogelijkheden alsmede de hotelfaciliteiten van Hotel Emmen bieden u een prima locatie
voor een feest, diner, congres of vergadering.
Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden dan verzoeken wij u contact op te
nemen met de receptie van Hotel Emmen. Dan maken we een afspraak met u om op een
rustig moment tot een passend voorstel te komen.
Wij staan u graag te woord.
Welkom in het gastvrije Hotel Emmen!

Directie en medewerkers,
Hotel Emmen
Verlengde Herendijk 50
7833 JD Nieuw Amsterdam,
Telefoon
0591-571800
Zaalreserveringen 0591-571842
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ZAALOPSTELLINGEN,
CAPACITEIT EN HUURPRIJZEN
BUFFET

U-VORM

THEATER

CABARET

BLOK

SCHOOL
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PARTIJEN

BUFFET

300

250

Erica

90

Bargeres
Emmerhout

U-VORM

THEATER

CABARET

BLOK

SCHOOL

80

275

250

50

150

80

48

90

80

50

60

80

60

36

80

60

48

40

80

80

48

80

80

50

60

Erica en Bargeres

250

150

200

150

100

Bargeres en
Emmerhout

250

150

200

150

100

Erica, Bargeres
en Emmerhout

450

350

400

250

150

Zalen
Angelslo

Emmermeer
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Veenoord

20

Delftlanden

14

8

10

Rietlanden

14

12

10

40

25

Delftlanden en
Rietlanden

50

50

Brasserie*

80

50

24

Oppervlakte

1 dagdeel

2 dagdelen

3 dagdelen

Expositie

Angelslo

300 m²

€ 350,-

€ 450,-

€ 600,-

€ 1000,-

Erica

160 m²

€ 185,-

€ 225,-

€ 300,-

€ 500,-

Bargeres

120 m²

€ 185,-

€ 225,-

€ 300,-

€ 400,-

Emmerhout

180 m²

€ 185,-

€ 225,-

€ 300,-

€ 500,-

Erica en Bargeres

280 m²

€ 350,-

€ 450,-

€ 550,-

€ 800,-

Bargeres en
Emmerhout

300 m²

€ 400,-

€ 450,-

€ 550,-

€ 800,-

Erica, Bargeres en
Emmerhout

460 m²

€ 600,-

€ 700,-

€ 800,-

€ 1500,-

Emmermeer

60 m²

€ 150,-

€ 200,-

€ 250,-

€ 350,-

Veenoord

40 m²

€ 150,-

€ 200,-

€ 250,-

€ 350,-

Delftlanden

40 m²

€ 150,-

€ 200,-

€ 250,-

€ 300,-

Rietlanden

50 m²

€ 150,-

€ 200,-

€ 250,-

€ 300,-

Delftlanden en
Rietlanden

90 m²

€ 185,-

€ 250,-

€ 300,-

€ 450,-

120 m²

€ 450,-

€ 500,-

n.v.t.

n.v.t.

Zalen

Brasserie*

Alle genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W.
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* Verhuur uitsluitend in overleg.

VERGADERACCESSOIRES
BASISUITRUSTING VOOR ALLE ZALEN
Climat control (klimaatbeheersings systeem)
Geluidsinstallatie per zaal met eigen besturing
Wireless LAN: draadloos breedband internet
Drankenkoelkastje op basis van nacalculatie

AUDIOVISUELE MIDDELEN

Geluidsset (2 microfoons)
Extra microfoon geluidsset
Draadloze (hand- of revers-) microfoon
Standaard scherm
Grootscherm
Flip-over met papier en stiften
Beamer en scherm
Pointer
Laptop
Ingehuurde installatie

COMMUNICATIE

Telefoon
Fotokopie, per stuk

OVERIGE HULPMIDDELEN

Podium (per podiumdeel van 1 x 2 m²)
Katheder
Achtergrondmuziek
Extra verlengsnoeren
Krachtstroomaansluiting (380 V 32 A)
Piano
Technische assistentie
Hostess, garderobejuffrouw

€ 175,00
€ 75,00
€ 100,00
€ 15,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 65,00
€ 15,00
€ 65,00
Op aanvraag
Kosten gesprek
€ 0,25
€ 12,50
Gratis
Gratis
Nacalculatie
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
per uur, vanaf € 40,00

Overige apparatuur kan op bestelling voor u worden ingevuld op basis van beschikbaarheid
en aan de hand van de geldende prijzen.
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VERGADERARRANGEMENTEN
Onderstaande arrangementen dienen als handleiding bij het organiseren
van een bijeenkomst van meer dan 10 personen.
Bij minder dan 10 personen brengen wij tevens losse zaalhuur in rekening.

BASISARRANGEMENTEN
Dit 3* Basisarrangement biedt u de noodzakelijke faciliteiten voor een scherpe prijs.
Eenvoudig, maar doeltreffend en dus uitermate geschikt voor een training of cursus.
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3* BASISARRANGEMENT
Inclusief:

1/3 dagdeel
Zaalhuur (bij 10 of meer personen)
Onbeperkt koffie, thee en ijswater
Gebruik van flipover en stiften

€ 19,50 p.p.

3* BASISARRANGEMENT
Inclusief:

van 08.30 tot 17.30 uur
€ 30,00 p.p.
Zaalhuur (bij 10 of meer personen)
Onbeperkt koffie, thee en ijswater
Gebruik van flipover en stiften
Lunchbuffet in het restaurant bestaande uit:
Diverse broodsoorten, vleeswaren,
kaassoorten en zoetwaren, soep, ragout,
roereieren, kroketten en diverse salades.
Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange.

3*** BASISARRANGEMENT
Inclusief:

van 08.30 tot 23.00 uur
€ 59,50 p.p.
Zaalhuur (bij 10 of meer personen)
Onbeperkt koffie, thee en ijswater
Gebruik van flipover en stiften
Lunchbuffet in het restaurant bestaande uit:
Diverse broodsoorten, vleeswaren,
kaassoorten en zoetwaren, soep, ragout,
roereieren, kroketten en diverse salades.
Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange.
Diner in het restaurant:
3-gangen keuzediner inclusief 2 drankjes
o.b.v. binnenlands gedistilleerd

COMFORTARRANGEMENTEN
Dit arrangement biedt u een prettig verrassende prijs-kwaliteitverhouding. U kunt zich efficiënt toeleggen
op een geslaagde bijeenkomst, terwijl wij zorgen dat het u aan niets ontbreekt. Tijdens de vergadering of bij
uw break zorgen energierijke aanvullingen voor optimale concentratie. Onze keukenbrigade serveert een
gevarieerd lunchbuffet zonder de voedingswaarden uit het oog te verliezen. Dit arrangement houdt u het
best in vorm tijdens een intensieve vergader- of trainingsdag.
4* COMFORTARRANGEMENT
Inclusief:

1/3 dagdeel
Zaalhuur (bij 10 of meer personen)
Onbeperkt koffie, thee en ijswater
Assortiment frisdranken
Pepermunt, zoetwaren en fruit
Schrijfmaterialen
Gebruik van flipover en stiften

€ 25,00 p.p.

4* COMFORTARRANGEMENT
Inclusief:

van 08.30 tot 17.30 uur
€ 39,50 p.p.
Zaalhuur (bij 10 of meer personen)
Onbeperkt koffie, thee en ijswater
Assortiment frisdranken
Pepermunt, zoetwaren en fruit
Schrijfmaterialen
Gebruik van flipover en stiften
Lunchbuffet in het restaurant bestaande uit:
Diverse broodsoorten, vleeswaren,
kaassoorten en zoetwaren, soep, ragout,
roereieren, kroketten en diverse salades.
Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange.

4* COMFORTARRANGEMENT
Inclusief:

van 08.30 tot 23.00 uur
€ 69,50 p.p.
Zaalhuur (bij 10 of meer personen)
Onbeperkt koffie, thee en ijswater
Assortiment frisdranken
Pepermunt, zoetwaren en fruit
Schrijfmaterialen
Gebruik van flipover en stiften
Lunchbuffet in het restaurant bestaande uit:
Diverse broodsoorten, vleeswaren,
kaassoorten en zoetwaren, soep, ragout,
roereieren, kroketten en diverse salades.
Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange.
Diner in het restaurant:
3-gangen keuzediner inclusief 2 drankjes
o.b.v. binnenlands gedistilleerd
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BOARDROOMARRANGEMENTEN
Het kwaliteitsarrangement dat onlosmakelijk verbonden is aan een boardroom; een
luxe kleinere zaal van 6 tot 20 personen met lederen stoelen, een prachtig gelakte tafel
en airconditioning. Ook de invulling van de service is navenant. Kortom, ideaal voor
bijeenkomsten van managementteams en verkoopgesprekken in een kleinere, maar luxe
ambiance.

5* BOARDROOMARRANGEMENT 1/3 dagdeel
€ 28,50 p.p.
Inclusief
Zaalhuur (bij 10 of meer personen)
Koffiemachine in de zaal, thee, ijswater en frisdrank
Pepermunt, zoetwaren en fruit
Luxe cakejes
Schrijfmaterialen
Gebruik van flipover en stiften
5* BOARDROOMARRANGEMENT van 08.30 tot 17.30 uur
€ 42,00 p.p.
Inclusief
Zaalhuur (bij 10 of meer personen)
Koffiemachine in de zaal, thee, ijswater en frisdrank
Pepermunt, zoetwaren en fruit
Luxe cakejes
Schrijfmaterialen
Gebruik van flipover en stiften
Lunchbuffet in het restaurant bestaande uit:
Diverse broodsoorten, vleeswaren,
kaassoorten en zoetwaren, soep, ragout,
roereieren, kroketten en diverse salades.
Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange.
5* BOARDROOMARRANGEMENT van 08.30 tot 23.00 uur
€ 72,50 p.p.
Inclusief
Zaalhuur (bij 10 of meer personen)
Koffiemachine in de zaal, thee, ijswater en frisdrank
Pepermunt, zoetwaren en fruit
Luxe cakejes
Schrijfmaterialen
Gebruik van flipover en stiften
Lunchbuffet in het restaurant bestaande uit:
Diverse broodsoorten, vleeswaren,
kaassoorten en zoetwaren, soep, ragout,
roereieren, kroketten en diverse salades.
Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange.
Diner in het restaurant:
3-gangen keuzediner inclusief 2 drankjes
o.b.v. binnenlands gedistilleerd
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UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN
Ter onderbreking van uw bijeenkomst serveren wij heerlijke extra’s. Laat u eens verrassen!

PLAK CAKE OF KOEK		

€ 1,00 p.p.

COFFEE BREAK		
Assortiment van mini donuts, muffins en brownies

€ 2,00 p.p.

FRUIT ENERGIE
Fruitmand gevuld met diverse soorten vers fruit

€ 2,00 p.p.

SNACK BREAK
Een warme snack naar invulling van onze chef kok

€ 3,00 p.p.

BORRELARRANGEMENT		
Gedurende 1 uur, als toevoeging op uw vergaderarrangement
Inclusief
Onbeperkt receptiedrankjes
(excl. buitenlands gedistilleerd)
Zoutjes en nootjes op tafel
Diverse koude en warme hapjes

€ 10,00 p.p.
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LUNCH- EN
BRUNCHSUGGESTIES

LUNCHBUFFET (in het restaurant)		
Iedere maandag t/m vrijdag van 12.00 - 14.30 uur
Bestaande uit:

Diverse broodsoorten, vleeswaren,
kaassoorten en zoetwaren, soep, ragout,
roereieren, kroketten en diverse salades.
Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange.

BRUNCHBUFFET (in het buffetrestaurant)
Iedere zondag van 11.30 - 14.00 uur
Bestaande uit:

€ 14,50 p.p.

€ 26,50 p.p.

Ontvangst met champenoise

***
Soep van de dag
	Diverse broodsoorten, vleeswaren,
kaassoorten en zoetwaren,
vlees hors d’oeuvre, vis hors d’oeuvre, roerei,
kroketten, diverse warme vlees- & visgerechten,
vers fruit en diverse salades.
Tijdens de brunch serveren wij koffie, thee,
melk, karnemelk en jus d’orange.
***
Dessertbuffet
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LIVE KOOK BUFFET (in het buffetrestaurant)
Iedere zaterdag van 18.00 tot 21.00 uur
Bestaande uit:

€ 26,50 p.p.

Soep vanaf het buffet geserveerd
met stokbrood, (kruiden)boter en tapenade
***
Een parade van voorgerechten
Een uitgebreid saladebuffet
Diverse soorten vis en vlees,
geheel naar wens bereid op de bakplaat door onze koks
Een scala aan warme gerechten
Inclusief onbeperkt koffie en thee
***
Dessertbuffet bestaande uit diverse ijssoorten,
taarten, bavarios, slagroom, garnering en vers fruit.

Vanaf minimaal 25 personen is het ook mogelijk om de lunch of brunch in een aparte ruimte
voor uw gezelschap te serveren. De meerprijs hiervan is € 5,00 per persoon.
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BRUILOFTEN, RECEPTIES
EN FEESTAVONDEN

R

Het verzorgen van een bruiloft of feest is een specialiteit van Hotel Emmen. Een optimaal
verzorgde feestelijke ambiance, in combinatie met gastvrije bediening, een goed glas wijn en
verrukkelijke hapjes staat dit garant voor een geslaagde dag.

Voor bruid en bruidegom kunnen wij een onvergetelijke trouwdag verzorgen, in samenspraak
met het bruidspaar maken wij van deze dag een feest. Iedereen heeft zijn eigen wensen
en juist daarom is het organiseren van een bruiloft maatwerk. Graag maken wij in een
persoonlijk gesprek onze mogelijkheden duidelijk.
Natuurlijk heeft Hotel Emmen ook op culinair gebied veel te bieden. Uit deze brochure zal
blijken dat we vele mogelijkheden hebben voor een geslaagde dag. Samen met u maken wij
de culinaire mogelijkheden graag optimaal voor u op smaak en wens.
Voor de gasten die de thuisreis niet meer willen maken kunnen wij u de mogelijkheid bieden
om te overnachten. Ons hotel beschikt over 86 luxe ingerichte kamers, alle voorzien met een
whirlpool, tevens zijn er diverse familie kamers en 2 themasuites in Hollywood en Afrikaanse
style en 2 Luxe Suites.
Graag adviseren wij u tot in de kleinste details, daarbij rekeninghoudend met uw wensen
en uw budget. Maakt u vrijblijvend een afspraak om uw wensen samen met onze sales
medewerker te bespreken. Wij ook de mogelijkheid om te blijven overnachten.
Bent u nog op zoek naar een geschikte band of DJ voor uw (huwelijks-) feest? Vraagt u eens
naar onze mogelijkheden. Door de jaren heen hebben wij goede ervaringen opgedaan en een
database met verschillende bands & DJ’s voor u beschikbaar.
Maakt u vrijblijvend een afspraak om uw wensen samen met onze sales medewerker te
bespreken.
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RECEPTIEARRANGEMENTEN

RECEPTIE ARRANGEMENT 1
Bestaande uit:

vanaf 25 personen, basis 1,5 uur
€ 16,00 p.p.
Ontvangst met koffie en petit four
Onbeperkt receptiedrankjes
(excl. buitenlands gedistilleerd)
Zoutjes en nootjes op tafel
4 hapjes p.p.: luxe toastjes,
kaas- en worstgarnituur en warme hapjes

RECEPTIE ARRANGEMENT 2
Bestaande uit:

vanaf 25 personen, basis 2 uur
€ 19,50 p.p.
Ontvangst met koffie en petit four
Onbeperkt receptiedrankjes
(excl. buitenlands gedistilleerd)
Zoutjes en nootjes op tafel
5 hapjes p.p.: luxe toastjes,
kaas- en worstgarnituur en warme hapjes

RECEPTIE ARRANGEMENT 3
Bestaande uit:

vanaf 25 personen, basis 2,5 uur
Ontvangst met champagne
Onbeperkt receptiedrankjes
(excl. buitenlands gedistilleerd)
Zoutjes en nootjes op tafel
Onbeperkt hapjes

€ 23,50 p.p.

EXTRA’S
Indien u, in plaats van petit four, gebak of een bruidstaart wenst dan berekenen wij een toeslag.
Toeslag voor gebak		
Toeslag voor bruidstaart		
Extra hapjes 		
1/2 uur verlenging van arrangementen		

€ 2,00 p.p.
Op aanvraag
€ 1,00 p.st.
€ 5,00 p.p.
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FEESTAVOND ARRANGEMENT
FEESTAVOND ARRANGEMENT A vanaf 25 personen, basis 4 uur
€ 26,50 p.p.
Bestaande uit:
Ontvangst met koffie/thee en gesorteerd gebak
Onbeperkt receptiedrankjes (excl. buitenlands gedistilleerd)
Zoutjes en nootjes op tafel
Hapjes bestaande uit: luxe toastjes,
kaas- en worstgarnituur en gesorteerde luxe warme hapjes
Afsluiting met koffie en een belegd broodje

FEESTAVOND ARRANGEMENT B vanaf 25 personen, basis 4 uur
€ 38,50 p.p.
Bestaande uit:
Ontvangst met koffie/thee en gesorteerd gebak
Onbeperkt receptiedrankjes (excl. buitenlands gedistilleerd)
Zoutjes en nootjes op tafel
Hapjes bestaande uit: luxe toastjes,
kaas- en worstgarnituur en gesorteerde luxe warme hapjes
Om ongeveer 22.00 uur serveren wij een huzarensalade
of saté met stokbrood en kruidenboter.
Ter afsluiting serveren wij koffie met een belegd broodje.

FEESTAVOND ARRANGEMENT C vanaf 25 personen, basis 4 uur
€ 44,50 p.p.
Bestaande uit:
Ontvangst met koffie/thee en gesorteerd gebak
Onbeperkt receptiedrankjes (excl. buitenlands gedistilleerd)
Zoutjes en nootjes op tafel
Hapjes bestaande uit: luxe toastjes,
kaas- en worstgarnituur en gesorteerde luxe warme hapjes
Rond de klok van 22.00 uur serveren wij een saladebuffet
met saté, pindasaus, stokbrood en kruidenboter.
Ter afsluiting serveren wij koffie met een belegd broodje.
EXTRA’S
Indien u, in plaats van gebak, een bruidstaart wenst dan berekenen wij een toeslag.
Toeslag voor bruidstaart		
Extra hapjes 		
1/2 uur verlenging van arrangementen		
Brandende bruidstaart om 0.00 uur		
Champagne toast		
Champenoise toast		
Kir Royal		
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Op aanvraag
€ 1,00 p.st.
€ 5,00 p.p.
Op aanvraag
€ 6,00 p.p.
€ 4,50 p.p.
€ 4,50 p.p.

D

DRANKJES, HAPJES EN PATISSERIE
CONSUMPTIES
Koffie
Thee met cake		
Bier per glas		
Jenevers		
Port, sherry, vermouth		
Jus d’orange, vruchtensappen
Flesje frisdrank		
Flesje Heineken		
Flesje alcoholvrij bier		
Glas wijn 		
Campari, gin, rum		
Whisky’s, cognac of likeur
Speciaalbieren 		
Cognac VSOP 		
BITTERGARNITUREN
Zoutjes en nootjes		
Kaasgarnituur 		
Worstgarnituur		
Mini loempia’s
Mini kaassoufflés
Vlammetjes		
Bitterballen		
Mini saucijsjes		
Luxe toast (zalm, paling, etc.)		
Gesorteerde broodjes		
Cake		
Gebak		
Petit four		
Bruidstaart		

€
€
vanaf €
vanaf €
vanaf €
vanaf  €
vanaf €
vanaf €
vanaf €
vanaf €
vanaf €
vanaf  €
vanaf €
vanaf €

2,35
2,35
2,65
2,75
3,50
3,25
2,40
3,50
3,00
3,85
3,25
4,75
3,75
5,00

€ 0,85 p.p.
€ 1,15 p.st.
€ 1,15 p.st.
€ 1,00 p.st.
€ 1,00 p.st.
€ 1,00 p.st.
€ 0,95 p.st.
€ 1,00 p.st.
€ 1,50 p.st.
€ 3,25 p.st.
€ 1,00 p.st.
€ 3,00 p.st.
€ 2,35 p.st.
Op aanvraag
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BUFFETTEN
Alle menu’s en buffetten zijn met zorg voor u samengesteld en worden door ons culinaire
keuken team bereid. Mochten er gerechten tussen zitten die u niet wenst of anders
geserveerd wilt hebben dan kunnen we dit in overleg uiteraard wijzigen.

BROODJESBUFFET

vanaf 25 personen			

Bestaande uit:

2 luxe belegde zachte broodjes
Soep van de dag
Warme snack
Vers fruit
Koffie, thee
Melk, karnemelk en jus d’orange

SALADEBUFFET

vanaf 25 personen			

Bestaande uit:

Groentesoep geserveerd met
stokbrood en kruidenboter

€ 19,50 p.p.

€ 25,00 p.p.

***
Hors d’oeuvre van vis en vlees,
Noorse garnalensalade, rode zalmsalade,
eiersalade, aardappelsalade, tomatensalade,
komkommersalade, pastasalade, groene salade
met diverse dressings, olijven etc.
Salade Italienne, vleessalade, kip salade, tonijnsalade,
gevulde eieren en tomaatjes, stokbrood en
kruidenboter, kipsaté met frites
***
IJs met vruchten en slagroom
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KOUD BUFFET ‘VEENOORD’

vanaf 25 personen			€ 27,50 p.p.

Bestaande uit:

Gerookte zalm geserveerd met
toast en kruidenboter
***
Hors d’oeuvre van vis en vlees,
Rode zalmsalade, krabsalade, vleessalade, fetasalade,
Hollandse haring, paté assortiment en een Hollands
kaasplateau, kipsalade, Waldorfsalade, rosbiefschotel,
Parma met meloen, gevulde tomaten, diverse koude
sauzen, stokbrood en kruidenboter
***
Dame blanche
***
Koffie

KOUD EN WARM BUFFET

vanaf 25 personen			€ 30,00 p.p.

Bestaande uit:

Twee soorten soep vanaf het buffet
met stokbrood en kruidenboter op tafel

Koude gerechten:

Warme gerechten:

***
Hors d’oeuvre van vlees en vissoorten,
kipsalade met gerookte kipfilet, rode zalmsalade,
eiersalade, aardappelsalade, komkommersalade,
carpaccio van ossenhaas met pesto en gedroogde
tomaten, ardennerham met meloen, gerookte zalm,
pastasalade, Hollandse garnalen, rauwkost en
diverse dressings.
Kip met kerrie en rijst, zalm met witte wijnsaus,
saté, varkenshaas en biefstuk met groenten- en
aardappelgarnituur en diverse sauzen.
***
Dessertbuffet met diverse lekkernijen zoals ijs,
taarten, bavaroise, vruchten en slagroom.
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ITALIAANS BUFFET

vanaf 25 personen			€ 30,00 p.p.

Bestaande uit:

Stokbrood geserveerd met kruidenboter
en olijventapenade

***
Koude gerechten:	Diverse soorten Italiaanse vleeswaren, salami, coppa,
mortadella, rauwe ham, carpaccio van ossenhaas met
gedroogde tomaten, olijven en pesto, salade van mozzarella
en tomaat, geserveerd met dressing en olijfolie, balsamico
azijn en verse basilicum, salade van vers gekookte pasta
met tonijn, ansjovis, zongedroogde tomaten en kappertjes,
besprenkeld met rode pesto dressing
Warme gerechten:	Champignons gevuld met kip en overgoten met
gorgonzola, gegrilde Italiaanse groente, pittig gekruide
drumsticks met Mediterrane tomatensaus
***
Dessertbuffet met diverse lekkernijen zoals ijs,
taarten, bavaroise, vruchten en slagroom, tiramisu
KOUD EN WARM BUFFET ‘EMMEN’ vanaf 25 personen			€ 37,50 p.p.
Bestaande uit:

Ardennerham met meloen geserveerd
met stokbrood en kruidenboter
***
Heldere kippenbouillon
met dunne reepjes omelet en champignons

***
Koude gerechten:
Hors d’oeuvre van vlees en vissoorten, krabsalade,
Hollandse haring, carpaccio van ossenhaas met pesto
en gedroogde tomaten, gerookte paling, zalm en forel,
pastasalade, paté assortiment, Hollandse- en Noorse
garnalen, salade nicoise, kipsalade met gerookte kipfilet,
gevulde tomaten en eieren, Hollands- en Frans kaasplateau,
stokbrood en kruidenboter
Warme gerechten:	Kip met kerriesaus en rijst, zalm geserveerd met een
witte wijnsaus, saté, varkenshaas en biefstuk met warme
groenten- en aardappelgarnituur en diverse warme- en
koude sauzen
***
Verrassingsijs met slagroom
***
Koffie of thee met een bonbon
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KOUD EN WARM BUFFET DE LUXE vanaf 25 personen			€ 49,50 p.p.
Bestaande uit:

Carpaccio van ossenhaas
geserveerd met oude kaas, pesto en gedroogde tomaten
***
Heldere kippenbouillon met omeletreepjes en prei

***
Koude gerechten:
Hors d’oeuvre van diverse vis en vleessoorten, gerookte
zalm, paling en heilbot, ardenner ham met meloen,
Hollandse haring, krabsalade, paté assortiment, Fransen Hollandskaasplateau, waldorfsalade, pastasalade,
Hongaarse salade, koude sauzen, stokbrood en
kruidenboter
Warme gerechten:	Gesneden ossenhaas geserveerd met stroganoffsaus,
Tranches van zalm geserveerd op een bed van prei, ui
en taugé en een witte wijnsaus, gamba’s met knoflook
saus en kabeljauw met mosterdsaus, warme beenham
met honing-tijmsaus, shaslicks, sate, worstjes en goulash
met rijst, gesneden varkenshaas geserveerd met
champignons en roomsaus. Bijgevoegde gerechten zijn
aardappelgarnituur en groentengarnituur
***
Dessertbuffet
***
Koffie of thee met een bonbon
DRANKENARRANGEMENT
Het is mogelijk om uw diner of buffet uit te breiden met een drankenarrangement.
Dit houdt in dat er onbeperkt dranken (exclusief buitenlands gedistilleerd) worden geschonken
tijdens het diner of buffet. Uiteraard geven wij u graag vrijblijvend een passend wijnadvies.
DRANKENARRANGEMENT
Voor de duur van 3 uur					€ 14,50 p.p.
Voor de duur van 4 uur					€ 16,50 p.p.
Voor de duur van 5 uur 					€ 19,50 p.p.
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MENU SUGGESTIES
Al onze menu’s serveren wij vanaf 25 personen. Het is eventueel mogelijk een
keuzemogelijkheid te bieden voor het hoofdgerecht.

MENU KLAZIENAVEEN

vanaf 25 personen			€ 23,50 p.p.

Tomatensoep geserveerd met stokbrood en kruidenboter
***
‘Wiener’ Schnitzel
***
Vanille-ijs geserveerd met slagroom

MENU NIEUW-AMSTERDAM

vanaf 25 personen			€ 32,50 p.p.

Ardennerham geserveerd met meloen
***
Boeren groentesoep
***
Varkenshaas geserveerd met champignon roomsaus
***
Dame Blanche

MENU ERICA

vanaf 25 personen			€ 39,50 p.p.
Gerookte zalm, toast en boter
***
Licht gebonden champignonsoep
***
Tournedos geserveerd met stroganoffsaus
***
Vanille-ijs geserveerd met vers fruit en slagroom
***
Koffie of thee met bonbons
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MENU BARGERES

vanaf 25 personen			€ 39,50 p.p.
Vitello Tonato
***
Mosterdsoep
***
Zalmmoot geserveerd met bearnaisesaus
***
Lamscarré
***
Grand dessert

VEGETARISCH MENU

vanaf 25 personen			€ 37,50 p.p.
Salade caprese met tomaat en mozarella
***
Gebonden mosterdsoep
***
Vegetarische lasagne met een garnituur van
rijst, gegrilde aubergine
***
Grand dessert
***
Koffie, thee met bonbon

KINDERMENU				€ 15,00 p.p.
Soep of fruitcocktail
***
Frites met snack:
Keuze uit kroket, frikandel, kipnuggets, kaassoufflé, hamburger, saté of knakworstjes
geserveerd met appelmoes en mayonaise
OF
Frites met vlees of vis:
Keuze uit minischnitzel, biefstuk, scholfilet, of spare-ribs
geserveerd met appelmoes en mayonaise
OF
Pannenkoek of poffertjes
geserveerd met stroop en poedersuiker
***
Kinderijsje
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MENU EMMEN DE LUXE
Speciaal voor onze gasten die een menu wensen wat absoluut de top is van Hotel Emmen
hebben wij een 7 gangen menu samengesteld. Dit menu serveren wij vanaf 25 personen.
Uiteraard vangen we dit diner aan met een glas Moët & Chandon begeleid door een heerlijke
Ouderwets Hollands amusehapje. Een roggebroodje met Hollandse haring en een klein bordje
met een mini carpaccio.

MENU DE LUXE

vanaf 25 personen

€ 65,00 p.p.

Halve kreeft
geserveerd op een bedje van slasoorten en een dille dressing
***
Lichte roomsoep met paddestoelen
geserveerd met een knoflooktoastje
***
Gepocheerde heilbot met gebakken coquilles saint jacques
gecombineerd met gestoomde spinazie pasta en witte wijnsaus
***
Spoom
***
Duo van kalfshaas en krokant gebakken kalfszwezerik
geserveerd met seizoen garnituur en een lichte kalfsjus
***
Hollands en Frans kaasassortiment
geserveerd met walnoten, roggebrood en druiven
***
Dessert van het seizoen
***
Koffie met bonbon en likeur
Per gang serveren wij een speciaal door ons in samenspraak met de Wijnhandel
de ‘Gouden Leeuw’ samengestelde selectie.
Prijs van dit wijnarrangement		
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€ 29,50 p.p.

3-GANGEN KEUZEMENU
Wilt u een menu waarbij de gasten zelf een uitgebreide keuze hebben?
Onderstaand menu € 31,50 per persoon serveren wij vanaf 15 personen.
Tijdens het voorgerecht serveren wij stokbrood met kruidenboter op tafel.
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met aardappel- en groentegarnituur.
Voor groepen groter dan 25 personen zal de menukeuze in overleg worden beperkt.

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Ardennerham met meloen
***
Carpaccio van Ossenhaas
geserveerd met kaas
en huisgemaakte pesto
***
Keuze uit tomaten-, groente-, mosterd-,
of kaassoep
***
Noorse garnalen cocktail
***
Vitello Tonato
dus gesneden kalfslende
met een frisse tonijnmayonaise
***
Gerookte zalm
geserveerd met uitjes en kappertjes
op een bed van verse veldsla
***
Gerookte kip
geserveerd op een bedje
van sla met honing mosterddressing
***
Salade van rode biet geserveerd met
gemengde slasoorten en geitenkaas
***
Gebakken champignons
gegratineerd met kaas
***
Seizoensgerecht

Varkenshaas geserveerd met saus naar keuze
***
Kipfilet geserveerd met kerriesaus en rijst
***
Black Angus biefstuk
geserveerd met saus naar keuze
***
Parelhoen gevuld met roomkaas
en omwikkeld met coburgerham
***
Kalfssucade
***
Schnitzel geserveerd met saus naar keuze
***
Twee slibtongetjes
geserveerd met witte wijnsaus
***
Gebakken zalmmoot
geserveerd met tuinkruidensaus
***
Lamsspies
geserveerd met rode wijnsaus en tijm
***
Groentestrudel geserveerd met paprikasaus
***
Seizoensgerecht

GRANDDESSERT
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AANVULLENDE INFORMATIE
MUZIEK EN ENTERTAINMENT
In ons restaurant, de lobby en de zalen speelt continue rustige achtergrond muziek.
Het geluidsniveau is in elke zaal apart te regelen.
Er zijn voorzieningen om een CD/DVD-speler, eventueel met microfoon, aan te sluiten.
Tevens kunnen wij u originele suggesties doen met betrekking tot entertainment.
HOTEL ACCOMMODATIE
Hotel Emmen beschikt over 106 sfeervolle kamers, variërend van standaard kamers,
luxe kamers, familiekamers en diverse suites. De kamers zijn ruim en van alle gemakken
voorzien. De hotelkames zijn allemaal voorzien van een kluisje, televisie, telefoon en een
badkamer met toilet, douche en een whirlpool.
De luxe suites zijn voorzien van een stortdouche, jacuzzi en een open haard.
De themasuites zijn voorzien van een stortdouche, jacuzzi en Turkse Hamam.
Hotel Emmen beschikt over een zwembad en fitnessgelegenheid.

Standaard kamer 		
Luxe kamer		
3-Persoonskamer		
Mindervalide kamer		
Familiekamer		
Luxe familiekamer		
Suite		

Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf

€ 90,00
€105,00
€ 95,00
€ 90,00
€140,00
€155,00
€240,00

Alle prijzen zijn per kamer, per nacht. Prijzen zijn inclusief B.T.W.
Ontbijt per persoon		
Babybedje per nacht		
Extra bed per nacht		
Toeristenbelasting p.p.p.n. (wijzigingen voorbehouden)		
Ontbijt maandag t/m vrijdag
Ontbijt zaterdag en zondag
Inchecken
Uitchecken

€
€
€
€

14,50
17,50
30,00
1,25

6.30 tot 10.30 uur
7.00 tot 10.30 uur
vanaf 14.00 uur
vanaf 12.00 uur

Kijkt u voor een leuk arrangement, de last minute kamerpijs, alle faciliteiten en
beschikbaarheid eens op onze website www.hotelemmen.nl
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ROUTEBESCHRIJVING
VANUIT DE RICHTING ZWOLLE:
Volg de A28 in de richting Hoogeveen. Bij knooppunt Hoogeveen gaat u verder
in de richting Hoogeveen-Oost/Emmen/Meppen. U blijft de A37 volgen, richting
Klazienaveen/Meppen (D) (niet richting Emmen!)
Vervolgens neemt u afslag 5 (Erica / Schoonebeek)
Onderaan de afslag gaat u links op de rotonde, 3e afslag (Dikkewijk).
Op de 2e rotonde gaat u rechtdoor en vervolgens neemt u de 1e afslag rechts
(Verlengde Herendijk) richting de Rietplas/Parc Sandur. Bij het Tango tankstation
slaat u rechtsaf en aan het einde van de oprit vindt u Van der Valk Hotel Emmen.
VANUIT DE RICHTING GRONINGEN
Volg de A28 in de richting Hoogeveen. Bij knooppunt Hoogeveen gaat u verder
in de richting Emmen. Verder: zie boven
VANUIT DE RICHTING EMMEN
Volg de Hondsrugweg richting wijk Bargeres. Sla bij de stoplichten rechtsaf de
Ermerweg op. Op de Ermerweg (kijk uit voor de flitspalen) na 1,5 kilometer links
afslaan naar de Nieuw-Amsterdamsestraat (wederom flitspalen). Vervolgens na 5
kilometer links afslaan (Verlengde Herendijk) in de richting Rietplas/Parc Sandur.
Aan uw rechterhand ziet u Van der Valk Hotel Emmen.
Hotel Emmen beschikt over een zeer ruime parkeerplaats. Gasten kunnen hier
gratis parkeren.
OPENBAAR VERVOER:
Met de trein reist u vanuit Zwolle naar:
station Nieuw-Amsterdam (circa 5 km vanaf Hotel Emmen),
station Emmen-Zuid (circa 2,5 km vanaf Hotel Emmen) of naar
station Emmen (circa 9 km vanaf Hotel Emmen).
Wij raden u aan vanuit het station een taxi nemen naar Hotel Emmen.
(circa € 7,50- € 20,00)
De dichtsbijzijnde bushalte ligt op 2 km afstand van Hotel Emmen.
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ALGEMENE VOORWAARDEN EN BETALINGSCONDITIES
ALGEMEEN
Op al onze offertes zij de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Op verzoek zullen wij u deze toesturen.
Wellicht ten overvloede verzoeken wij u ten alle tijden kennis te nemen van deze voorwaarden.
OPTIONELE RESERVERING
Graag plaatsen wij voor u een optionele reservering, zodat u verzekerd bent van de gewenste accommodatie.
Deze vrijblijvende reservering blijft voor de afgesproken periode van kracht. Wanneer blijkt dat wij de voor in
optie genomen accommodatie eerder definitief voor derden kunnen reserveren, nemen wij eerst contact met u
op. U heeft dan 24 uur de gelegenheid om uw optie om te zetten in een definitieve reservering.
DEFINITIEVE RESERVERING
Wanneer u een reservering bij ons onderbrengt, ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
Deze bevestiging ontvangen wij graag binnen twee werkdagen voor akkoord ondertekend retour.
WIJZIGING
Het definitieve aantal gasten voor uw evenement vernemen wij graag 7 dagen voor de aanvangsdatum.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor aanvang van uw evenement kunt u kosteloos met een maximale marge van 5%
afwijken van het definitieve aantal gasten. Wanneer wijzigingen niet of niet tijdig worden doorgegeven, zal het
gereserveerde bedrag in rekening worden gebracht. Het aantal personen dat u doorgeeft wordt minimaal in
rekening gebracht. Komen er meer gasten, dan wordt het aantal aanwezige gasetn doorberekend.
ANNULERINGSVOORWAARDEN
Op alle overeenkomsten die wij sluiten, evenals op alle reserveringen en geleverde diensten, zijn de Uniforme
Voorwaarden Horeca van toepassing. De volledige tekst van de voorwaarden ligt bij ons ter inzage en kan
op verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens staan de annuleringsvoorwaarden beknopt op uw
reserveringsbevestiging. Annulering is alleen rechtsgeldig indien dit schriftelijk is bevestigd.
AANBETALING
Wij houden ons het recht voor een aanbetaling te verlangen van 50% tot 100%, welke dient binnen te zijn 4
weken voor de activiteitsdatum. Het betaalde bedrag zal in de uiteindelijke factuur worden verrekend.
GEPUBLICEERDE PRIJZEN
Alle tarieven zijn inclusief BTW
Voor de genoemde apparatuur gelden prijzen indien voorradig
Prijswijzigingen onder voorbehoud
AANSPRAKELIJKHEID
Hotel Emmen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of beschadiging aan materialen, apparatuur en
andere eigendommen die door u in onze accommodatie zijn geplaatst, of die u door derden heeft laten plaatsen.
Deze zaken blijven in het gehuurde voor risico van eigenaar en/of belanghebbende.
VERZEKERING
U kunt zich tegen annuleringskosten verzekeren. Wij berekenen u daarvoor 2% van het begrote bedrag. Wij
zullen daarvoor de risico’s van annulering dragen. Deze verzekering geldt alleen voor de bij Hotel Emmen begrote
bedragen.
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