PARKHOTEL HORST

DE DAG VAN UW LEVEN BIJ

PARKHOTEL HORST
Parkhotel Horst is de perfecte locatie voor jullie bruiloft. Een prachtig uitzicht, ruim
opgezet interieur, een klassieke trouwsalon met kroonluchters, een mooie feestzaal
en een terras aan het water geven ons hotel een authentieke sfeer. Het is dé plek
om jullie huwelijk in stijl te vieren.

BIJ ONS STAAN UW WENSEN VOOROP!
Wij luisteren naar jullie wensen en adviseren jullie graag bij het samenstellen van een
passend programma. Vanzelfsprekend met alle ruimte voor een persoonlijke
invulling. Juist de aandacht voor detail draagt bij aan ‘de mooiste dag van jullie
leven’. Gegarandeerd door onze jarenlange ervaring.

BREED ADVIES, PERFECTE ORGANISATIE
Wij kunnen de organisatie in z'n totaliteit voor jullie verzorgen. Inclusief het
contracteren van entertainment, het verzorgen van de decoraties en het drukken
van zowel de menukaartjes als de naamkaartjes voor de tafelschikking. Of jullie nu
een ontspannen of juist actief onderdeel in het programma willen, wij het allemaal
voor jullie samenstellen.

MET HART EN ZIEL
Een onvergetelijk huwelijksfeest begint bij ons met een persoonlijke kennismaking.
Hierbij proef je meteen al de ambiance die jullie feest een extra dimensie geeft. En
jullie ontmoeten de bevlogen mensen van Parkhotel Horst, die – met hart en ziel! –
het feest tot in de puntjes regelen.

DROMEN WORDEN WERKELIJKHEID
Het belangrijkste is dat het een
dag wordt zoals u die samen
voor ogen heeft: prachtige
locatie, foto met alle gasten
op het bordes met rode loper,
bubbels, geurende boeketten,
toegewijde
bediening,
heerlijke gerechten en een
swingend
avondfeest.
Na
afloop van deze schitterende
dag – in één van onze suites –
nog
samen
nagenieten.
In
Parkhotel
Horst
worden
jullie
dromen
werkelijkheid. Kortom Parkhotel Horst is een prachtige locatie met heel veel
mogelijkheden om in een mooie ambiance uw huwelijk te vieren.

PARKHOTEL HORST

CERMONIE
De gemeente Horst aan de Maas heeft Parkhotel Horst aangewezen als een locatie
waar buiten het gemeentehuis een wettelijk huwelijk mag worden voltrokken.
Bruidsparen die in het voorname decor één van de mooiste dagen van hun leven
willen beleven, zullen door de bijzondere entourage van ons hotel verrast worden. De
stijlvolle inrichting van Stijlkamer Huijs ter Horst is afgestemd op het plechtige intieme
karakter van de huwelijksvoltrekking.
Kiest u liever voor een zomers “buiten” huwelijk dan is ons mooie terras aan de
achterzijde van het hotel geheel tot uw beschikking en ideaal voor dit belangrijke
moment. Met een prachtig uitzicht over het water maakt het uw huwelijk wel heel
uniek en romantisch.
De kasteelruïne aan de overzijde van het water, waar de vroegere bewoners waren
gehuisvest, is misschien wel net zo romantisch. Gebouwd in de 13e eeuw als
(vlucht)burcht en inmiddels een rijke historie heeft is dit een prachtige plek om elkaar
het ja woord te geven.

RECEPTIE
U snijdt de bruidstaart aan met het
sabel en uw gasten brengen een
toost uit op het pas getrouwde paar
met een glas Prosecco. De gasten
hebben de gelegenheid om u te
feliciteren en natuurlijk kan de
fotograaf aansluitend prachtige
foto’s maken in de omgeving van
ons hotel. In één van onze ruimte of
bij mooi weer op het terras aan het
water kan de receptie plaatsvinden.
Onze chef-kok heeft een groot
aantal suggesties voor een feestelijk bittergarnituur met (luxe) koude en warme
hapjes zoals bijvoorbeeld canapés, crostini’s maar ook vegetarische hapjes of een
bitterbal en vanzelfsprekend voorzien wij uw gasten van de heerlijke drankjes.
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DINER
Ons hotel beschikt over diverse salons en een diversiteit aan mogelijkheden om met
uw bruidsgezelschap in een besloten omgeving culinair te genieten. In de ruimtes
plaatsen wij ronde of rechthoekige tafels, gedekt met linnen. In overleg met het
bruidspaar is er de mogelijkheid om de bloemdecoratie desgewenst aan te passen
aan de kleuren die zij graag willen. Ook de speciale menukaarten en de
naamkaartjes voor de juiste tafelindeling kunnen een mogelijkheid zijn om de tafel
tot in perfectie neer te zetten.
Chef-kok Esli Vencent en het restaurant- en keukenteam verrassen u graag met
zowel klassiek als moderne culinaire creaties. Wij serveren een Internationale
keuken, wat de keuze vrij breed
maakt. Onze wijnkaart met
wijnen uit de gehele wereld staat
garant
voor
een
unieke
smaakbelevenis.
Bij de samenstelling van het
menu en de wijnkeuze is het
natuurlijk belangrijk dat wij
zoveel
mogelijk
tegemoet
komen aan de smaak en wensen
van iedere individuele gast.

BUFFET
Kiezen jullie liever voor een informelere sfeer dan kunnen wij een koud- en warm
buffet voor jullie verzorgen. Prachtig opgemaakte plateaus met vis, vlees en
vegetarische gerechten, een keur aan diverse salades en een ruime keus aan
warme gerechten maken het buffet tot een waar plaatje om naar te kijken. Graag
zitten wij met u rondom de tafel om voor een buffet op maat te maken. En schroom
niet om uw heerlijke gerechten te benoemen.
De koude en warme gerechten kunnen tegelijkertijd gepresenteerd worden of u
kunt kiezen om het buffet op te splitsen en eerst het koude gedeelte en na een
pauze het warme gedeelte te laten opdienen. Het Grand Dessert buffet is natuurlijk
de feestelijke afsluiting met schitterende patisserie, mooie kazen, vers fruit en ijs.
Graag maken wij voor u buffetten op maat vanaf € 32.50 (voorgerecht,
hoofdgerecht en nagerechten buffet).
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MENU
Chef-kok Esli Vencent kookt, met de beste ingrediënten, prachtige gerechten. Laat
u zich verrassen met een mooie, klassiek georiënteerde kaart met internationale
hedendaagse accenten. Uiteraard kiezen wij voor biologische producten uit de
naaste omgeving. Voor uw huwelijksdiner kunnen wij u van harte ons Parkhotel
menu aanbevelen. Dit is een 3, 4, 5 of 6 gangen menu waarin veelal
seizoensgerechten zijn opgenomen. De inhoud van het menu wisselt per seizoen
maar kan er als volgt uitzien:
Zalm
Gerookte zalm van Landgoed Doornik/ zeewier/ zalmeitjes/ yuzu
***
Roodbaars
Op de huid gebakken rode mul/ gamba/ parel couscous/ saus van safraan
***
Eendenlever
Gebakken eendenlever/ Pink lady appeltjes/ rode port siroop
***
Verfrissing
Limoen/ Prosecco
***
Rund
Zacht gegaarde runderlende / seizoensgroenten / bereidingen van bataat/ jus
van rozemarijn
***
Kazen
Assortiment van Europese kazen
***
Bastogne
Gekarameliseerde noten/ parfait van Bastogne/ tonkabonen
Uitgaande van éénzelfde menu voor jullie gezelschap houden wij uiteraard
rekening met speciale wensen zoals diëten en vegetariërs.
Als feestelijke onderbreking kunnen wij een verfrissende spoom in de bar serveren
waarna de tafelschikking gewisseld kan worden.
Uitgeserveerde diners serveren wij vanaf € 29.50
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WALKING DINNER
Heerlijk snoepen van kleine gerechtjes en lekker rondwandelen tussen uw gasten. Is
uw voorkeur voor een diner in een informele setting dan is ons ‘walking dinner’ zeer
geschikt. Iedere 20 minuten serveren wij een amuse en onze sommelier heeft een
prachtige selectie wijnen uitgestald aan zijn wijnbuffet. Het culinaire feest wordt
afgesloten met een Grand Dessert Buffet. (Amuse)gerechtjes in de vorm van een
walking dinner worden geserveerd vanaf € 6.50 per gerechtje.

FEEST
De muziek is opgesteld, de dansvloer is vrij, de bar is open…. het feest kan beginnen!
Om jullie huwelijk uitbundig te vieren met familie en vrienden is ons hotel ook
uitermate geschikt voor een swingend avondfeest. Tijdens deze feestavond zorgen
wij ervoor dat uw gasten niets te kort komen en verwennen ze met heerlijke drankjes
en hapjes.
Hieronder kunnen jullie een voorbeeld vinden om jullie huwelijksfeest in te vullen,
uiteraard kan dit geheel naar jullie wensen worden aangepast;

Een van de mogelijkheden voor uw feestavond is een dranken assortiment
bestaande uit; Diverse frisdranken, (alcoholvrij) bier, Vruchtensappen, Rode, witte
en rosé huiswijn, Port en Hollands gedistilleerd. Dit drankenarrangement serveren wij
vanaf 27.50 per persoon op basis van 5 uren. Uiteraard is het ook mogelijk om uw
dranken op basis van nacalculatie te boeken.
Tijdens het feest zetten wij nootjes en olijven op de tafel en kunnen wij rond 22.00
uur aan uw gasten een heerlijk tapasbuffet serveren:
•
•
•

Diverse ham- en worstsoorten, Olijven, Ansjovis, Garnalen in chilisaus, keur
aan salades, Spaanse kazen, tortilla chips met avocado dip, diverse
broodsoorten met olijfolie, boter en diverse tapenades
Gefrituurde vis/schaal/schelpdieren, assortiment van gehaktballetjes in
pittige tomatensaus en kipvleugels met barbecuesaus
Een tapasbuffet inclusief ontvangst met nootjes en olijven serveren wij voor €
15.00 per persoon.

Als afsluiting van de swingende avond kunnen wij bijvoorbeeld één van onze
bittergarnituren serveren en als afsluiting. Zodat al uw gasten geheel tevreden
richting huis of de hotelkamer gaan.
Voor een passende muziek bij jullie feestavond hebben wij diverse suggesties
waaruit u een keuze kunt maken. Uiteraard zijn jullie ook vrij om jullie eigen orkest of
DJ te regelen.
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INTIEME HUWELIJK
Een intiem huwelijk om een memorabele en grootse dag te maken samen met
familie en vrienden.

14.00 UUR
Wij ontvangen ca. 20 personen in ons hotel met een kopje koffie of thee in één van
onze sfeervolle ontvangstruimtes en zullen we de gasten naar de hotelkamer
begeleiden waar de kleding voor de avond uitgehangen kan worden.

14.30 UUR
In onze prachtige zaal de Stijlkamer kan jullie wettelijk huwelijk voltrokken worden.
De ambtenaar van de burgerlijke stand dient door jullie zelf met de gemeente Horst
aan de Maas besproken te worden. De ambtenaar zal de invulling van de
voltrekking vooraf met u bespreken.

15.00 UUR
Jullie snijden de bruidstaart aan met
het sabel en wij serveren een feestelijk
glas Prosecco, opdat er een toost
uitgebracht kan worden op het
bruidspaar. Tevens bestaat er de
gelegenheid om foto’s te maken in en
rond het Parkhotel. Bijvoorbeeld een
mooie foto van het bruidsgezelschap
op het bordes of bij het meer.

17.00 UUR
De gasten kunnen zich opfrissen voor het diner of u kunt nog een leuke activiteit
organiseren. Wat dacht u van een wijnproeverij .

19.00 UUR
In onze hotelbar serveren wij een aperitief. Om alvast in de stemming te komen
heeft onze chef kok een amuse voor u klaar gemaakt ter introductie van het
huwelijksdiner.
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19.30 UUR
Aanvang van uw huwelijksdiner in de Heer van Miyrlaer. Het diner wordt geserveerd
aan 1 grote bloktafel gedekt met linnen.
Als onderbreking van uw diner kunnen wij de verfrissende spoom van limoen in onze
hotelbar serveren. Op dit moment kan tevens een wisseling van tafelindeling
plaatsvinden. Ter begeleiding serveren wij een passend wijn arrangement,
geselecteerd door onze maître, en ter afsluiting koffie met bonbons.
Op tafel verzorgen wij de menukaartjes en de naamkaartjes voor de tafelindeling.
Indien gewenst zal onze bloemist voor de tafeldecoratie rekening houden met de
keuze van uw bloemen van het bruidsboeket.

00.00 UUR
Einde van uw huwelijksdag. Onze hotelbar bar is natuurlijk nog geopend om samen
met uw gasten gezellig na te borrelen en alle hoogtepunten van de dag nog eens
de revue te laten passeren.
U heeft alle gasten uitgenodigd om te blijven logeren. Wij hebben 10 hotel kamers
voor uw gasten gereserveerd en natuurlijk voor u één van onze suites. De volgende
ochtend hebben wij een gezamenlijk uitgebreid ontbijtbuffet voor u gereed staan
in ons restaurant.
Indien u kiest voor Parkhotel Horst om uw huwelijk op basis van dit programma met
het genoemde aantal gasten bedragen de kosten ca. € 2.550,00. Indien u de
gasten uitnodigt om te blijven overnachten zullen de kosten ca. € 3.625,00 zijn.
(Globaal begroot op basis van gemiddeld gebruik van dranken, exclusief
buitenlands gedistilleerde dranken).
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TRADITIONEEL HUWELIJK
Op een traditionele manier de dag van jullie leven vieren. Samen met uw
daggasten genieten van een intieme receptie en overheerlijk diner, waarna u uw
huwelijksdag afsluit met een onvergetelijk swingend feest.

14.00 UUR
Wij ontvangen ca. 25 personen in ons hotel met een kopje koffie of thee in één van
onze sfeervolle ontvangstruimtes.

14.30 UUR
In onze prachtige zaal de Stijlkamer kan
uw wettelijk huwelijk voltrokken worden.
De ambtenaar van de burgerlijke stand
dient door uzelf met de gemeente Horst
aan de Maas besproken te worden. De
ambtenaar zal de invulling van de
voltrekking vooraf met u bespreken.

15.00 UUR
U snijdt de bruidtaart aan met het sabel en wij serveren een feestelijk glas Prosecco,
opdat er een toost uitgebracht kan worden op het bruidspaar. Tevens bestaat er
de gelegenheid om foto’s te maken in en rond het Parkhotel. Bijvoorbeeld een
mooie foto van het bruidsgezelschap op het bordes.

17.00 UUR
Aanvang van uw huwelijksdiner in de Heer van Miyrlaer. Het diner wordt geserveerd
aan 1 grote bloktafel gedekt met linnen.
Ter begeleiding serveren wij een
passend
wijn
arrangement,
geselecteerd door onze maître,
en ter afsluiting koffie met
bonbons.
Op tafel verzorgen wij de
menukaartjes en de naamkaartjes
voor de tafelindeling. Indien
gewenst zal onze bloemist voor de
tafeldecoratie rekening houden
met de keuze van uw bloemen
van het bruidsboeket.
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20.00 UUR
Aanvang van uw feestavond in de Baron van Wittenhorst voor ca. 100 personen.
Wij ontvangen uw gasten met een glas Prosecco, aansluitend serveren wij drankjes
op verzoek uit ons Hollands assortiment. Op tafels plaatsen wij nootjes en olijven.
Rond 22.00 uur plaatsen wij voor jullie een tapas buffet in de zaal. De plateaus
worden op een buffet geplaatst, zodat uw gasten zelf een keuze kunnen maken.
Voor een keuze met betrekking tot de muzikale omlijsting hebben wij tal van
suggesties van een easy listening trio tot swingend orkest of wellicht een DJ. Maar u
bent ook vrij om uw eigen orkest of DJ te engageren.

01.00 UUR
Einde van uw huwelijksdag.

EEN ONVERGETELIJK HUWELIJKSNACHT

Voor de nacht hebben wij één van onze suites voor u als bruidspaar en 10
tweepersoons hotelkamers voor uw gasten gereserveerd. De volgende morgen
serveren wij een gezamenlijk uitgebreid ontbijtbuffet met een glas Prosecco als
afscheid van uw romantische trouwlocatie.
Indien u kiest voor Parkhotel Horst om uw huwelijk op basis van dit programma met
het genoemde aantal gasten bedragen de kosten ca. € 6.250,00. Indien u de
gasten uitnodigt om te blijven overnachten zullen de kosten ca. € 7.325,00 zijn.
(Globaal begroot op basis van gemiddeld gebruik van dranken, exclusief
buitenlands gedistilleerde dranken). Dit bedrag is inclusief de suite voor het
bruidspaar maar exclusief de hotelkamers van de gasten

