JA, IK WIL... TROUWEN OP LANDGOED KASTEEL ALTEMBROUCK

Trouwen in Kasteel Altembrouck voelt als een huwelijk tussen een prinses en een prins, veel
romantischer wordt het niet…. Altembrouck verenigd alles om er een onvergetelijke dag van te maken.
Bij ons kun je in de authentieke Orangerie trouwen, op haar mooie terras of in een van de andere intieme
zalen.
Tussen de bossen en de heuvels ligt ons idyllisch landgoed, dichtbij Maastricht, Luik en Aken. Een
zeventiende-eeuws kasteel, buitenplaats en lustoord. Een meer romantische locatie kan een bruidspaar
zich nauwelijks wensen.
Vanzelfsprekend hebben wij een rijke ervaring in het organiseren van bruiloften op onze exclusieve
locatie. Op de dag zelf nemen wij u alles uit handen en zorgen we ervoor dat alles zoals gepland
verloopt. Dan kunt u ten volste van uw dag genieten!
Voorafgaand aan uw grote dag bespreken wij de ceremonie, ontvangst, receptie, diner en feest tot in
detail. Wij denken met u mee hoe we dromen werkelijkheid kunnen laten worden. Uiteraard moet alles
tot in de puntjes verzorgd zijn en mag het u en uw gasten aan niets ontbreken. Hebben wij uw
enthousiasme gewekt voor uw huwelijk bij Kasteel Altembrouck?
Wij ontvangen u graag voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding!

Met een zeer gastvrije groet,

Dennis Jacobs - Hotelmanager
Marleen Munnich – Sales & banqueting

Landgoed Kasteel Altembrouck BVBA

Altenbroek 4, 3798 `s Gravenvoeren België
+32 (0)4 333 0186 - altembrouck@saillanthotels.eu - www.kasteelaltembrouck.nl
IBAN: BE11 0018 3953 2248 KBO: 0696.876.011 BTW-nr.: BE 0696.876.011
Op al onze transacties en reserveringen zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer
van Koophandel te Limburg-Zuid.

Uw dag stellen we geheel naar uw wensen samen. Maar om een beeld te krijgen van onze
mogelijkheden hebben wij het volgende programma voor u samengesteld.
Voorovernachting
Verblijf de avond van tevoren in een van onze suites voor een ontspannen begin van de dag. U kunt
hier tot de ceremonie in alle rust verblijven en uw visagiste ontvangen.
Lunch
Afhankelijk van het tijdsstip waarop uw ceremonie begint, kunt u alvast met een klein gezelschap
lunchen. Of desgewenst iets laten serveren op uw kamer.
Ceremonie
De ceremonie kan bij mooi weer plaatsvinden in de tuin. Of
kiest u voor de indrukwekkende Orangerie met het
prachtige terras? Of bij minder mooi weer liever de
Vijverzaal voor een meest intiem huwelijk? U kunt ook
kiezen voor een van de andere zalen.

Toost & Taart
De prachtige buitenlocatie vraagt om een huwelijksreceptie met een sprankelend glas bubbels om te
toosten op uw geluk. U heeft bij ons de keuze uit verschillende feestelijke dranken of (alcoholvrije)
cocktails. U kunt uw bruidstaart of petit-fours nu serveren of na het diner.
Fotosessie
Op ons landgoed zijn de meest idyllische plekjes te vinden
voor de prachtigste foto’s. Aan het water, onder de
eeuwenoude bomen, tussen de kleurrijke rozen of wellicht
in onze authentieke bibliotheek.

Aperitief
Terwijl uw gasten op u wachten voor het diner, kunt u een aperitief serveren onder begeleiding van
enkele hapjes. Dit kan in elke ruimte met uitzondering van de dinerruimte. Bijgevoegd vindt u een
aantal van onze suggesties.
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Diner
De dinermogelijkheden zijn eindeloos. Een walking dinner, een ontspannen BBQ of een 6-gangen
diner met wijnarrangement? Qua ruimte kunt u kiezen voor elk van onze zalen. De eetkamer voor een
intiem diner, de Orangerie voor dat extra beetje grandeur, de Jachtpub voor een unieke setting of de
gewelvenkelders.
Feestavond
Deze bijzondere dag mag eindigen met een spetterend feest. Heeft u gekozen voor een
muziekensemble die uw avond muzikaal begeleid? Dan kunnen zij zich met uw gezelschap
verplaatsen naar de feestruimte. De DJ heeft de mogelijkheid zich te installeren terwijl u uw diner
nuttigt.
Tot slot
Indien gewenst, serveren wij rond 01.00 nog een drankje in de bibliotheek om de dag af te sluiten.
Voor u hebben wij een prachtige bruidssuite en voor uw gasten hebben wij een van de 27 luxueuze
kasteelkamers beschikbaar.
Uw feest viert u de volgende ochtend verder met uw meest dierbare vrienden aan een uitgebreid
champagneontbijt.
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Fogo
Restaurant Fogo met haar prachtige
ligging aan de vijvers wordt doorgaans
gebruikt voor ontbijt, lunches en diners.

Gouverneurskamer
De Gouverneurskamer is authentiek
ingericht en heeft een aparte zitlounge.
Deze prachtige privé kamer heeft uitzicht
op de landerijen van het landgoed en is
geschikt voor kleine gezelschappen.

Orangerie
De sfeervolle Orangerie, gelegen in de
westvleugel van het kasteel, is zeer
geschikt voor bijvoorbeeld diners of
feestavonden voor groepen v.a. 35 - 100
gasten.

Vijverzaal
Ook de Vijverzaal heeft een bijzonder
uitzicht op de vijvers van het landgoed.
Deze intieme zaal is geschikt voor
ceremonies
of
privé
diners tot
30 gasten in diverse opstellingen.
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Bibliotheek
De authentieke bibliotheek is gelegen in
het hart van het landgoed en leent zich
perfect voor een mooi aperitief of een
lekkere borrel naast een knapperend
haardvuur.

Eetkamer
De eetkamer in landelijke stijl is uitermate
geschikt voor privé diners.

Jachtpub
De rustieke jachtpub nodigt uit voor een
gezellige borrel na een heerlijke dag op
en om het landgoed.

Naast de genoemde authentieke ruimtes en locaties van het landgoed is er zo veel meer te ontdekken.
Zoals de bijzondere wijnkelders, de landelijke woonkeuken, allen beschikbaar voor uw bijzondere dag.
Het zou ons bijzonder plezieren uw wensen in een persoonlijk gesprek door te nemen. Op basis van
uw wensen maken wij graag een offerte op maat. Voor het maken van een afspraak zijn wij te
bereiken op onderstaand nummer.
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Menusuggesties

Wij leveren graag maatwerk en chef Sylvester stelt met alle liefde een passend menu samen aan de
hand van uw wensen en passend bij het seizoen. Om u toch alvast een indruk te geven presenteren wij
hieronder diverse menu’s.

Kalfstartaar ~ Tempura scampi ~ eigeel ~ avocado
of
Carpaccio kabeljauw ~ limoen ~ crème fraiche

*
Bisque van langoustines
of
Bouillon van Hoender ~ tuinkruiden

*
Speenvarken ~ groene asperges ~ rozemarijnjus ~ aardappelmousseline
of
Zalmfilet ~ beurre blanc ~ tuinerwten ~ aardappelmousseline

*
Twee bereidingen van Callebout chocolade ~ gekarameliseerde noten ~ vanille ijs
Ananas ~ karamel ~ kardemom

3 gangen € 34,50 per persoon
4 gangen € 39,50 per persoon
5 gangen € 44,50 per persoon
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Wilt u iets leuks doen dat nét even wat anders is? Wat dacht u van een geheel verzorgde barbecue?
Ons luxe loungeterras is geheel exclusief af te huren. Bij slecht weer geen zorgen, dan zal de barbecue
gewoon doorgaan en zit u lekker binnen. Alle barbecues zijn te reserveren vanaf 20 personen.

Barbecue Altembrouck
Rundercapaccio ~ rucola ~ parmezaanse kaas ~ truffel
Gemarineerde kabeljauw ~ limoen ~ rivierkreeft
Gerookte vissoorten ~ frisse dressing
Serranoham ~ gemarineerde meloen
Tartaar van Wagyu ~ truffel ~ oude kaas
Aardappelsalade met spekjes en bieslook
Cocktail van noordzeegarnalen ~ mierikswortel
Salade Caprese ~ cherry tomaat ~basilicum ~ mozzarella
Groene salade
Diverse dressings
Brood
*
Steaks
Spareribs
Zeebaars
Warme groenten
Pasta

Rijkelijk dessert buffet (supplement € 5,00 p.p.)
Of
uitgebreid kaasbuffet (supplement € 7,50 p.p.)
€ 32,50 per persoon
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Fine dining barbecue
Oesters
Tartaar van ossenhaas
Warmgerookte zalm ~ mango ~ rode peper
Gegrilde tonijn ~ wasabi
Ceviche van groenten
*
Kreeft ~ hollandaise ~ zeegroenten
Lamsrack ~ gnocchi ~ munt
Coquilles ~ dashi ~ lamsoor

Rijkelijk dessert buffet (supplement € 5,00 p.p.)
Of
uitgebreid kaasbuffet (supplement € 7,50 p.p.)

€ 54,50 per persoon
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Gezellig en informeel genieten met vrienden en familie! Te reserveren vanaf 20 personen.

Buffet Altembrouck
Rundercapaccio ~ rucola ~ parmezaanse kaas ~ truffel
Gemarineerde kabeljauw ~ limoen ~ rivierkreeft
Gerookte vissoorten ~ frisse dressing
Serranoham ~ gemarineerde meloen
Tartaar van Wagyu ~ truffel ~ oude kaas
Aardappelsalade met spekjes en bieslook
Cocktail van noordzeegarnalen ~ mierikswortel
Salade Caprese ~ cherry tomaat ~basilicum ~ mozzarella
Groene salade
Diverse dressings
Brood
*
Soep van het seizoen
*
Parelhoen~ saliejus
Kabeljauw ~ beurre blanc
Pasta Caprese
Seizoensgroenten
Aardappelgarnituur
Rijkelijk dessert buffet (supplement € 5,00 p.p.)
Of
uitgebreid kaasbuffet (supplement € 7,50 p.p.)

€ 34,50 per persoon
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Fingerfood
Caprese spiesje
Ham-meloen spiesje
Hoorntje rundertartaar
Wrap gerookte zalm en roomkaas
Wrap pulled-pork en rode kool

*

Garnalenbitterbal
Sparerib
Cappuccino van kreeft
Quesedilla’s
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Borrel, receptie & feest
Toosten met elkaar op deze bijzondere dag! Van een bescheiden borrel tot een uitgebreide high
wine, laat u inspireren door onderstaande opties.

Te reserveren vanaf 12 personen.
Borrelarrangement 2-uurs
€ 26,50 per persoon
✓ Twee uur onbeperkt Hollands assortiment dranken
✓ Twee koude hapjes per persoon
✓ Twee warme hapjes per persoon
Borrelarrangement 3-uurs
€ 36,50 per persoon
✓ Drie uur onbeperkt Hollands assortiment dranken
✓ Nootjes en kaasstengels op tafel
✓ Drie amuses van de chef

Château high wine
€ 56,00 per persoon
✓ Ontvangst met champagne en een oester
✓ Drie uur onbeperkt Hollands assortiment dranken
✓ Crudités met dip op tafel
✓ Vijf luxe amuses van de chef

Drankenarrangementen
€ 9,50 per persoon per uur
Te reserveren vanaf 25 personen.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Frisdranken
Pils van de tap
Witte, rode en rosé huiswijn
Mineraalwaters
Vruchtensappen
Koffie en thee (vanaf een buffet)
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Prijsindicatie
Zalen

1 dagdeel

Fogo

2 dagdelen

3 dagdelen

-

-

-

€ 75,-

€ 125,-

€ 165,-

Orangerie

€ 175,-

€ 325,-

€ 450,-

Vijverzaal

€ 85,-

€ 140,-

€ 190,-

Bibliotheek

€ 75,-

€ 125,-

€ 165,-

Eetkamer

€ 75,-

€ 125,-

Gouveneurskamer

€ 165,-

Gewelvenkelder

Op aanvraag

Demontratiekeuken

Op aanvraag

Jachtpub

Op aanvraag

Ceremonie
Toost met Cava/Brut

€

8,50

Toost met Huisaperitief

€

9,50

Toost met Champagne

€

14,50

Petit fours

€

6,95

Serveergeld Bruidstaart

€

2,50

Koffie/thee met friandises

€

4,95

Zoetigheden

Avond
Drankenarrangement per uur

€

9,50

Bittergarnituur deluxe (5 stuks p.p.)

€

5,95

Gemengde luxe noten

€

2,95

Crudités met dip

€

5,95

Amuse per stuk

€

2,75

Oester per stuk

€

2,50

Fingerfood (5 stuks p.p.)

€

13,50

Midnight Snack vanaf

€

3,50

Overnachten
mid-week
Kamertype

weekend

1 persoon

2 personen

1 persoon

2 personen

Comfort

109

129

129

149

Deluxe

129

149

149

169

Superior

149

169

169

189

Suite

169

189

189

219

Prijzen per kamer per nacht, op basis van
beschikbaarheid
Exclusief ontbijt a € 18,-- p.p
Exclusief service charge /
toeristenbelasting a € 4,45 p.p.
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