
Welkom
BIJ

CHÂTEAU HOLTMÜHLE



SPROOKJESACHTIG 
KERSTFEEST 

in een middeleeuws kasteel

Graag ontvangen wij uw gasten aan het einde van de middag op ons prachtige 
terras gelegen aan het water. 

De vuurkorven en fakkels kunt u al zien branden vanaf de oprijlaan, zodat uw 
gasten direct in een andere belevingswereld terecht komen. 

Via onze hotelreceptie worden de gasten doorverwezen naar het terras waar wij 
uw gasten verwennen met huisgemaakte Glühwein, warme chocomel en heerlijke 

zoete en hartige hapjes. 

Aansluitend zullen uw gasten zich opfrissen in een van de prachtige hotelkamers 
waarover Château Holtmühle beschikt.



OVER ONS

Château
HOLTMÜHLE

Château Holtmühle is een uniek historisch kasteel uit de middeleeuwen waar je je 
met recht de koning te rijk voelt. Rust en een luxueuze ambiance in een romantische 

omgeving zorgen dat je je in stijl kunt laten verwennen.

Middeleeuwse
GASTVRIJHEID

Even terug naar de romantiek van de 
Middeleeuwen met de luxe van nu.



OVER ONS

Highlights Château Holtmühle

● Omgeven door slotgracht
● Rustige omgeving

● Authentiek gewelvenrestaurant 
Die Alde Heerlickheijt

● Modern serrerestaurant d'Orangerie
● Kasteelhal geschikt voor borrel en feestavond

● Alle ruimtes gehuld in kerstsfeer!
● 66 Prachtige hotelkamers

● Mogelijkheid het kasteel exclusief te huren voor uw 
gezelschap



APERITIEF & DINER

Naast de kasteeltrap staat onze 4 meter hoge kerstboom. Hier worden de gasten ontvangen voor het gezamenlijk aperitief. Wij serveren 
drankjes naar wens voor uw gasten. Hierbij presenteren wij een trilogie van feestelijke amuses voor uw gasten.

Aansluitend nodigen wij uw gasten uit aan tafel in een van onze sfeervolle volledig in kerstsfeer gedecoreerde restaurants. 

Hier serveren wij een culinair diner, onze chef Johan Christiaan Reker en zijn brigade 
wisselen graag met u van gedachten over de invulling van uw avond. 



IMPRESSIE



FEESTEN

Hapjes &
DRANKJES

Wij verzorgen de hapjes en drankjes voor uw 
gasten graag in overleg met u.

Feestavond
KASTEELHAL

Om uw kerstfeest uitbundig te vieren met uw 
collega’s is ons kasteel uitermate geschikt voor 

een stijlvolle feestavond. 

Luxe &
PRIVACY

Een feestavond met versterkte muziek kan alleen 
plaatsvinden als het kasteel exclusief wordt 

gehuurd. Afhankelijk van
de invulling van uw verblijf en de bijbehorende 

offerte, wordt hiervoor een huurbedrag bepaald.



ONZE KAMERS

SLAAP LEKKER!
Bilderberg Château Holtmühle beschikt over 66 luxe kamers voorzien van 

alle faciliteiten en comfort. 

Naast de 47 reguliere Deluxe kamers beschikt het hotel ook over 6 
Kasteelkamers, 12 Superior kamers en 1 Suite. 

In de authentieke Kasteelkamers geniet u van de middeleeuwse sfeer van 
het Château. 

De Superior kamers zijn royaal opgezet en gelegen in
het kasteel of de vijvervleugel. 

De “Otto van Holtmuehle” suite ligt onder de
hanenbalken en heeft een aparte zitkamer en slaapkamer. 
In de badkamer bevindt zich een tweepersoons bruisbad

en een aparte douchecabine.



TARIEVEN

Onderstaand ontvangt u een globaal overzicht van onze tarieven. Op basis van uw 
persoonlijke wensen ten aanzien van de invulling van uw kerstfeest kunnen wij voor u een 

offerte op maat maken.

Hapjes
Hapjes vanaf € 3,00 per persoon

Luxe hapjes vanaf € 7,50 per persoon

Lunch/Diner
De Bilderberg lunch € 27,50 per persoon

Driegangendiner vanaf € 37,00 per couvert
Viergangendiner vanaf € 47,00 per couvert

Dinerbuffet vanaf € 42,50 per persoon

Dranken
Winters ontvangst met warme chocomel, glühwein en hapjes zoet en hartig € 11,00 per persoon

Frisdranken € 2,95 per flesje
Mineraalwater € 6,50 per fles
Huisaperitief € 6,75 per glas

Bier € 3,75 per glas
Witte/rode wijn vanaf € 26,75 per fles

Champagne Laurent Perrier € 11,25 per glas
Wijnarrangement vanaf € 22,50 per persoon

Drankenarrangement
Uiteraard kunt u ook kiezen voor een afkoop door middel van een drankenarrangement à € 12,50 per 
persoon, per uur. Dit bestaat uit: witte wijn, rode wijn, bier, jus d’orange, mineraalwaters en glazen 

frisdranken op verzoek.
Bovenstaande tarieven zijn inclusief BTW en bedieningsgeld, tenzij anders aangegeven. 

Prijswijzigingen voorbehouden. 



Reserveringen

Organiseert graag samen met u 

een bijzondere bijeenkomst.

Liezeloes Gé Jacqueline

ONTMOET HET TEAM
van Château Holtmühle

Account Manager

Enthousiaste sparringpartner voor 

al uw zakelijke events

Lian
Chef Kok

Creatief en een inspiratiebron voor 

iedereen.

Restaurant Manager

Bezorgt u graag een culinaire 

avond. 

Anne-Marie Edwin

Reserveringen

Zorgt dat alle puntjes op de i staan 

voor een succesvolle bijeenkomst.

Claudia
Reserveringen

Uw contactpersoon die in het 

voortraject graag met u meedenkt.

Front Office Manager

Zorgt voor een warm welkom bij 

binnenkomst van ons Château.

General Manager

Op en top gastheer! 

Staat altijd voor iedereen klaar. 

Johan



WHY
SETTLE

FOR
LESS?


