Heeft u iets te vieren?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Alle faciliteiten die u nodig heeft voor een onvergetelijke dag bevinden zich
bij ons onder één dak. Ontvangst in een luxueuze lounge, een borrel in de
serre, een besloten feest in de hypermoderne zaal of overnachten in een luxe
kamer, bij Zaal Zeven en Hotel Asteria Venray is alles mogelijk.
Bij ons kunt u terecht voor uw jubileum, personeelsfeest, verjaardag, huwelijk,
familiefeest, kraamfeest of bedrijfsuitje. Vanaf 30 personen bieden wij u tal van
buffetten, feestavondarrangementen, diners en nog veel meer. Echter ook
met kleinere gezelschappen bent u bij ons van harte welkom. Neem contact
op en wij maken voor u speciaal een vrijblijvende offerte op maat. Willen u en
uw gasten ook blijven slapen na afloop? Wij maken graag een speciale prijs
voor u voor een overnachting, inclusief een (gezamenlijk) ontbijt.
Wat denken jullie van:
•
•
•

De ontvangst op ons zonovergoten terras.
Heerlijk dineren in een van onze prachtige zalen.
De receptie en feestavond in onze royale feestzaal met een prachtige
uitstraling.

Naast bovenstaande activiteiten zijn er natuurlijk nog genoeg andere
manieren om jullie feest uniek te maken en wij denken graag met jullie mee.

Waarom jullie feest in
Hotel Asteria & Zaal Zeven?
Wij beschikken over een jarenlange ervaring in het organiseren van
feesten en bruiloften!
Wij hebben alle ingrediënten voor een perfect verzorgde dag.
Wij zijn goed bereikbaar en hebben een ruime parkeergelegenheid!
Jullie gasten zouden kunnen overnachten in onze
comfortabele hotelkamers.
Wij kunnen een plechtigheid, het ontvangst, het diner, de receptie
en een feestavond in verschillende ruimtes verzorgen! Van opruimen
en ombouwen hebben jullie dus geen last!
Wij willen aan al uw wensen tegemoet komen! Niets gaat ons te ver!
Jullie kunnen bij ons borrelen in een prachtige tuin of feesten
een mooie sfeervolle feestzaal, alles is mogelijk!
Wij hebben in de afgelopen jaren o.a. al vele bruidsparen,
jubilarissen, bedrijven en families een onvergetelijke dag bezorgd!
Wij zetten alles op alles om er voor jullie een onvergetelijk dag
van te maken!

Speciale prijzen
Tijdens een feest of evenement bieden we jullie speciale tarieven voor de
consumpties. Gebruikelijk vragen wij bijvoorbeeld voor een glas bier € 2,75,
kost een frisdrank € 2,55, en betaal je voor glas wijn € 4,25. Op jullie feestdag
rekenen wij voor alle consumpties (behalve buitenlands gedistilleerd) slechts
€ 2,65*.
Ook hebben jullie bij ons de mogelijkheid om drank af te kopen. Zo bieden wij
bijvoorbeeld een 5- uurs drankarrangement aan voor €26,50 p.p.
* Prijs gebaseerd op minimaal 1000 consumpties.

Hotelkamers
Een feest bij Asteria biedt uw gasten extra mogelijkheden. Gasten die niet uit de
regio komen hebben de mogelijkheid om te overnachten op de feestlocatie.
Onze 114 kamers zijn ruim opgezet, comfortabel ingericht en van alle gemakken
voorzien. Deze kamers zijn verdeeld in meerdere types, zodat er voor ieder wat
wils is. Of u nu kiest voor een Comfort, Royaal, Deluxe of Suite: alle moderne
kamers zijn ingericht voor een heerlijk verblijf.
Wij maken graag een speciale prijs* voor u, voor een overnachting inclusief ons
uitgebreide ontbijtbuffet. Wilt u liever met het hele gezelschap van een
gezamenlijk ontbijt genieten? Ook dat is bij ons mogelijk!
(*)afhankelijk van de beschikbaarheid.

Interesse in een vrijblijvende offerte?
Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden voor uw feest bij Hotel Asteria
& Zaal Zeven? Maak vrijblijvend een afspraak en laat je overtuigen door de
schitterende locatie, de moderne feestzaal en ons vriendelijke personeel.
We maken graag geheel vrijblijvend een passende offerte voor jullie! We zijn
dagelijks telefonisch en per e-mail bereikbaar voor meer informatie of voor
het plannen van een afspraak met een van de leidinggevenden.
Wij zetten alles op alles om er voor jullie een onvergetelijk dag van te maken!

Maak jullie afspraak voor een geheel vrijblijvende offerte of een uitgebreid
informatiepakket via 0478-511466 of info@asteria.nl

Consumptieprijzen bruiloften
Zaal Zeven en Hotel Asteria bieden verschillende mogelijkheden qua dranken.
De genuttigde dranken tijdens uw verblijf kunnen worden berekend op
nacalculatie of u kunt kiezen voor één van onze drankenarrangementen.
WELKOMSTDRANKJES
Wilt u uw partij beginnen met een feestelijk welkomstdrankje? Wij bieden
verschillende soorten bubbels aan.
Prosecco – Marsuret - D.O.C. Frizzante Spago

€ 3,95

Champagne – Esterlin – Brut Sélection

€ 6,50

Kir – Crème de Cassis – Witte wijn

€ 4,50

Kir Royal – Crème de Cassis – Brut Champagne

€ 7,00

CONSUMPTIE PRIJZEN
In het schema hieronder kunnen jullie de consumptieprijzen vinden die wij
hanteren.
Aantal
Consumptieprijs
100-500
2,95
600
2,90
700
2,85
800
2,80
900
2,75
+1000
2,65

DRANKENARRANGEMENT BINNENLANDS GEDISTILLEERD
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tapbier (Hertog Jan)
Maltbier
Huiswijnen
Koffie
Thee
Frisdranken
PSV
o Witte en rode port
o Sherry medium en droog
o Martini Bianco
Jonge en oude jenever
Coebergh
Vieux
Apfelkorn
Passoa
Safari

Tijdsduur
1 uur

Prijs per
persoon
€ 10,50

2 uur

€ 17,00

3 uur

€ 19,50

4 uur

€ 23,00

5 uur

€ 26,50

6 uur

€ 30,00

DRANKENARRANGEMENT BUITENLANDS GEDISTILLEERD
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tabier (Hertog Jan)
Maltbier
Huiswijnen
Koffie
Thee
Frisdranken
PSV
o Witte en rode port
o Sherry medium en droog
o Martini Bianco
Jonge en oude jenever
Coebergh
Vieux
Apfelkorn
Passoa
Safari
Witte rum
Malibu
Wodka
Gin
Whisky

Tijdsduur
1 uur

Prijs per
persoon
€ 14,50

2 uur

€ 20,00

3 uur

€ 22,50

4 uur

€ 26,00

5 uur

€ 29,50

6 uur

€ 33,00

Zoete lekkernijen
GEBAK
Plakje cake

€

0,85

p.st.

Limburgse vlaai

€

2,50

p.st.

Limburgse slagroomvlaai

€

3,25

p.st.

Luxe gesorteerd gebak

€

3,50

p.st.

Petit four

€

2,25

p.st.

Soesjes

€

0,50

p.st.

(BRUIDS) TAART - v.a. 20 pers
20 personen

€

90

25 personen

€

112,50

30 personen

€

135,00

40 personen

€

157,50

50 personen

€

180,00

Menuvoorstellen
Hieronder kunt u enkele menuvoorstellen zien, uiteraard kunnen onze menu’s
geheel aan jullie wensen worden aangepast en houden wij rekening met
eventuele dieet wensen.
MENU 1 (royaal)
Voorgerechten
Salade van zacht gegaarde kalfsmuis met tonijncrème
Terrine van gerookte vissoorten met kruidenmayonaise
Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas en balsamico dressing
Salade van aardappel met gerookte zalm en dragonmayonaise
Soepen
Tomatenbouillon met kervel
Limburgse mosterdsoep gevuld met spekjes
Hoofdgerechten
Combinatie van varkenshaas en lendebiefstuk met rode wijnsaus
Combinatie van zalm, kabeljauw en scampi’s met rode pesto saus
Kalfsentrecote met een bospaddenstoelensaus
Lendebiefstuk met een saus van eendenlever en Madeira
Victoriabaars met een witte wijnsaus
Nagerechten
Chocolade trio van mousse, ijs en arretjescake
Carpaccio van ananas met vanille sabayon en vanille ijs
Paletje van diverse lekkernijen uit eigen keuken
Kaasplateau met verschillende soorten boerenkazen

Prijzen:
Drie-gangen diner met soep
Drie-gangen diner met voorgerecht
Vier-gangen diner

€ 27,50 per persoon
€ 31,50 per persoon
€ 36,50 per persoon

U mag uit elke gang 2 gerechten kiezen om uw menu mee samen te stellen.
Deze menu’s kunnen alleen worden besteld bij reservering vooraf.

MENU 2 (classic)
Soepen
Runderbouillon met verse groenten en kruiden
of
Traditionele tomatensoep met balletjes
Hoofdgerechten
Varkenshaas met een champignon roomsaus
of
Zalmfilet met een Hollandaise saus
Nagerechten
Klassieke dame blanche
of
Vers fruitsalade met mango sorbetijs
Prijs:

€ 26,50 per persoon
MENU 3 (de luxe)

Voorgerechten
Salade van krokant gebakken kalfszwezerik met een saus van eendenlever
of
Salade met een half kreeftje met kreeftenmayonaise
Soepen
Schaaldierenbouillon met scampi’s
of
Truffelbouillon met paddenstoelen
Hoofdgerechten
Tournedos met een heerlijke béarnaise saus
Of
Zeebaarsfilet met coquille en beurre Blanc
Nagerechten
Torentje met diverse lekkernijen uit eigen keuken en diverse kaassoorten
Prijs:

€ 47,50 per persoon

MENU 4 (walking dinner)
Carpaccio met truffelcrème
***
Kroketje van konijn en pruim, op een bedje van zuurkoolsalade*
***
Gefrituurde scampi met zoetzure saus
***
Kreeftensoep met Hollandse garnalen*
of
Wildbouillon met gerookte eend en champignons*
***
Kabeljauw met rode rijs en safraansaus
***
Kalfsmedaillon met gekonfijte rode uit en rodewijn saus, op een
bedje van ratatouille en ‘Raifen Kuchen’
***
Petit grand dessert
(*) deze gerechten zijn kunnen per seizoen verschillen

Prijs:

€ 45,00 per persoon

Hapjes en garnituren
Bitterbal

€ 0,60 per stuk

vanaf:
25 stuks
50 stuks
100 stuks

€ 0,55 per stuk
€ 0,50 per stuk
€ 0,45 per stuk

Gemengde snacks

€ 0,60 per stuk

vanaf:
25 stuks
50 stuks
100 stuks

€ 0,55 per stuk
€ 0,50 per stuk
€ 0,45 per stuk

Luxe gemengde snacks

€ 0,70 per stuk

vanaf:
25 stuks
50 stuks
100 stuks

€ 0,65 per stuk
€ 0,60 per stuk
€ 0,55 per stuk

Belegd toastje

€ 0,80 per stuk

brie – eiersalade – zalm - paté

Luxe belegd toastje

€ 1,35 per stuk

carpaccio – Hollandse garnalen
kalfsmuis - brie - paling

Kaas/worst/leverworst

€ 0,50 per stuk

Petit crolines kaas – rund - kipkerrie

€ 0,60 per stuk

Mini kroketjes ( garnalen en chorizo)

€ 0,95 per stuk

Mini pitabroodje met zalmsalade

€ 1,35 per stuk

Mini pitabroodje met kaaskroketje

€ 1,35 per stuk

Kipsaté spiesje 80 gram

€ 1,50 per stuk

Vietnamese loempia

€ 1,20 per stuk

Scampi spiesje 80 gram

€ 1,50 per stuk

Broodje beenham

€ 3,75 per stuk

Broodje frikandel/kroket

€ 3,75 per stuk

Puntzak friet

€ 3,25 per stuk

Puntzak friet met een snack

€ 4,75 per stuk

Knabbelgarnituur nootjes

€ 0,60 per persoon

Knabbelgarnituur nootjes en chips

€ 0,80 per persoon

Knabbelgarnituur receptie ( 2 uur)

€ 0,40 per persoon

BORRELHAPJES ‘ZAAL ZEVEN’
5 hapjes per persoon
Gemengde snacks
Kaasblokjes
Worstblokjes
Leverworst
Prijs:

€ 2,00 per persoon

MINI KROKETJES
5 hapjes per persoon
Mini garnalenkroketje met cocktailsaus
Mini kaaskroketje met mosterdsaus
Mini chorizokroketje met kerriesaus
Prijs:

€ 4,25 per persoon

BORRELHAPJES PROEVERIJ
5 hapjes per persoon
Pitabroodje met zalm salade
Pitabroodje met kaaskrokketje
Chorizokroketje met kerriesaus
Garnalenkroketje met cocktailsaus
Kipsaté spiesje 80gram
Scampi spiesje 80gram
Wrap kip
Wrap zalm
Mini loempia
Prijs:

€ 6,95 per persoon

HAPJES ARRANGEMENT
5 hapjes per persoon
Gevuld ei
Gemengd bittergarnituur
Petit crolines
Bladerdeeg gevuld met kipkerrie, kaas of rundvlees
Kaas/worst blokje
1 Luxe belegd toastje met o.a.:
gerookte zalm, filet americain brie, paling
Prijs:

€ 4,75 per persoon

HAPJES ARRANGEMENT “DELUXE”
7 hapjes per persoon
Toastje met carpaccio
Lepel amuse met eendenborst of Hollandse
garnaaltjes met whisky saus
Van “Dobben” bitterbal
Stukje wrap met gerookte zalm / gerookte kip
Petit crolines
Bladerdeeg gevuld met kipkerrie, kaas of rundvlees
Kaas/worst blokje
1 Luxe belegd toastje met o.a.:
gerookte zalm, filet americain brie, paling
Prijs:

€ 7,75 per persoon

STREETFOOD
5 hapjes per persoon
Wrap met gerookte zalm en kruidenkaas
of
Wrap met gerookte kip en kerriesaus
***
Gerookte tonijn met hummus
of
Loempia met zoetzure saus
***
Scampi hamburgertje met cocktailsaus
of
Rundvleeshamburgertje met hamburgersaus
***
Kipsateetje met atjar, kroepoek en gebakken uitjes
***
Bakje friet met mayonaise
Prijs:

€ 14,50 per persoon

Asteria Feestavond - arrangement
Vijf uren vrij drinken (binnenlands gedistilleerd)
met onbeperkt koud & warm buffet bestaande
uit de volgende gerechten:

Koude gerechten:
Rijkelijk opgemaakte huzarensalade
Tomaten-feta salade
Ham-prei-taugé-salade
Komkommersalade
Wortelsalade
Gevulde eieren
Kipkerriesalade
Ardennerham
Garnalensalade
Gemarineerde zalm
Stokbrood
Roomboter & kruidenboter
Cocktailsaus
Kerriesaus
Warme gerechten:
Goulash met rijst
Kipsaté
Prijs:
Asteria Feestavond arrangement
Buffet zonder drankarrangement

€ 42,50 per persoon
€ 16,50 per persoon

Buffetten
GROOT “PEEL” BUFFET
Stel een heerlijk buffet samen voor jullie gasten en kies zelf je
favorieten groentesalades en warme gerechten uit.
Gevuld eitje salade
Traditionele huzarensalade
Gemarineerde Noorse zalm
Diverse gerookte makreel soorten
Coburgerham met meloen en Cumberlandsaus
Whiskey-cocktail saus
Kerriesaus
Diverse soorten brood
Roomboter & kruidenboter
Vier groentesalades naar keuze:
Tomaat mozzarella
Komkommer met augurk
Witte kool met ananas en spekjes
Aardappelsalade met spek en ei
Couscous salade
Ham prei taugé
Pasta salade met salami en zongedroogde tomaat en pesto
Griekse salade tomaat, komkommer, feta, rode ui en olijven
Gele rijst salade met garnalen en bosui
Wortel salade met citroen en sjalotje
Twee warme gerechten naar keuze:
Canadese Beenham
Goulash met rijst
Stukjes kipfilet met satésaus
Bourgondisch filet lapje met champignonroomsaus
Reepjes kipfilet in Boursin saus
Huisgemaakte lasagne

Prijs:

€ 17,50 per persoon

SNACKBUFFET
Een ideaal buffet voor tijdens een gezellige feestavond
met familie, vrienden en kennissen.
Aardappelsalade
Huzarensalade
Rauwkostsalade
IJsbergsla
Witte koolsalade
Broodje kip kebab
Kroketten
Frikadellen
Franse Friet
Varkenssaté
Kippenragout
Pita broodjes
Zachte broodjes
Tomaten ketchup
Gesnipperde ui
Mayonaise
Knoflooksaus
Cocktailsaus
Curry

Prijs:

€ 9,75 per persoon

BARBECUE / GRILL BUFFET
Huzarensalade
Gevuld eitje salade
Macaronisalade met salami, zongedroogde tomaat en pesto
Tomaat-komkommer-feta salade
Vis salade
Vers fruitsalade
Barbecue worst
Speklapje
Rundvlees hamburger
Kip filet
Biefstukjes
Zalm papillot
Stokbrood
Roomboter en kruidenboter
Cocktailsaus
Kerriesaus

Prijzen:
Barbecue / Grill buffet
Seizoen soep
IJs en bavarois

€ 19,50 per persoon
€ 4,00 per persoon
€ 3,00 per persoon

WERELDSBUFFET
Het werelds buffet is een uitgebreid buffet met diverse lekkernijen
uit verschillende landen:
Surinaamse eiersalade
Marokkaanse couscous salade
Franse salade nicoise
Griekse salade met tomaat, komkommer, feta, rode ui en olijven
IJsbergsalade
Italiaanse Lasagne
Nasi of Bami
saté ajam
Hongaarse stroganoff
Mexicaanse wrap
Canadese Bourgondische beenham
Kip in zoet & zuur
Turkse kip kebab
Vlaamse frieten
Kroepoek
Tortilla chips
Pita broodjes
Atjar
Gebakken uitjes
Frans stokbrood met boter en kruidenboter
Cocktail & knoflooksaus

Prijs:

€ 24,50 per persoon

TAPAS BUFFET
Het tapas buffet is een uitgebreid gevarieerd buffet bestaande
uit diverse warme en koude hapjes.
Gemarineerde scampi’s
Gemarineerde champignons
Carpaccio op schaal
Gerookte eendenborst op schaal
Cocktail van Noorse garnaaltjes
Cocktail van surimi krab
Gemarineerde zalm
Gevulde olijven
Knoflook crème
Tomaten crème
Pepertjes gevuld met roomkaas
Tomaatjes gevuld met roomkaas
Lamskoteletjes honingsaus
Gevulde champignons
Gamba spiesjes knoflook
Kip spiesjes
Kipstukjes piri saus
Pittig gemarineerde Biefstukjes
Gehaktballetjes in Toscane saus
Stokbrood wit en bruin
Kruidenboter

Prijs:

€ 29,50 per persoon

DINCHBUFFET
Ons Dinchbuffet bestaat uit de volgende gerechten:
Soep
Runderbouillon
Koude gerechten
Huzarensalade
Ham prei taugésalade
Witte koolsalade
Pastasalade
Tomatensalade
Komkommersalade
Noorse garnalensalade
Gerookte zalm
Coburgerham met meloen
Warme gerechten
Goulash
Varkenshaas medaillons met champignonroomsaus
Kip in zoet & zure saus
Zalmmootjes met een Hollandaise saus met kruiden
Frites
Rijst
Verse groenten van het seizoen
Desserts
2 soorten mousse
3 soorten bavarois
Fruitsalade
IJstaart
Slagroomsoesjes
Prijzen:
Kinderen tot 3 jaar
Kinderen van 3 t/m 5 jaar
Kinderen van 6 t/m 12 jaar
Vanaf 12 jaar

gratis
€ 7,95 per persoon
€ 11,50 per persoon
€ 26,50 per persoon

DINCHBUFFET DELUXE
Ons Dinchbuffet Deluxe bestaat uit de volgende gerechten:
Soep
Runderbouillon
Koude gerechten
Rundvleessalade
Pastasalade met krab
Kipkerriesalade
Tomaat fetasalade
Hollandse garnalensalade
Waldorfsalade
Witte koolsalade met ananas en spekjes
Zalmsalade
Gerookte zalm
Gerookte forel
Serranoham met honingmeloen
Warme gerechten
Runderentrecôte met rode wijn jus
Zalmmootjes met een Hollandaise saus
Varkenshaasmedaillons met roomsaus
Kipfiletjes in Oosterse saus
Aardappelballetjes
Witlof uit de oven
Verse groenten van het seizoen
Frites
Desserts
3 soorten mousse
4 soorten bavarois
Verse fruitsalade
Slagroomsoesjes
Warme kersen
2 soorten ijstaart
Bosvruchtensaus
Prijzen
Kinderen tot 3 jaar
Kinderen van 3 t/m 5 jaar
Kinderen van 6 t/m 12 jaar
Vanaf 12 jaar

gratis
€ 7,95 per persoon
€ 11,50 per persoon
€ 31,50 per persoon

Dessertbuffetten
DESSERTBUFFET I
Een compleet buffet met zoeten lekkernijen, ijs en fruit.
Vanillemousse
Chocolademousse
2 soorten bavarois
Fruitsalade
Warme kersen
2 soorten ijstaart
Prijs:

€ 7,75 per persoon

DESSERTBUFFET II
Grandioos extra deluxe dessertbuffet van alle dessertgerechten
zoals ijs, vers fruit, bavarois, warme sauzen, chocolademousse, tiramisu,
crème brûlée en overige creaties. Dit spetterende dessertbuffet wordt
binnengebracht met veel vuurwerk, droogijs en spectaculaire muziek.
Prijs

€ 9,75 per persoon
KAASPLANK
Brie
Camembert
Notenkaas
Kernhem
Gorgonzola
Old Amsterdammer

De kaasplank kan worden gebruikt als toevoeging op uw dessertbuffet.
Prijs:

€ 3,- per persoon

Etagère lekkernijen
Rijkelijk gevulde etagère met:
Macarons
Slagroomsoesjes
Mini Bossche Bollen
Vanille koekjes
Kaneeltruffels
Sneeuwballen

Prijs:

€ 3,50 per persoon

Foto galerij

