Geachte gast,
Naar aanleiding van jullie aanvraag om informatie over feesten en
recepties, willen wij graag Hotel Asteria Venray als feestlocatie
onder jullie aandacht brengen.
Alles onder één dak
Asteria beschikt naast een sfeervol restaurant, een gezellige
hotelbar, een leuke brasserie met terras óók over 7 feestelijke zalen
van verschillende grootte. Daarmee heb je dus voor alles –
ontvangst, diner, receptie en feestavond - een passende ruimte
onder één dak! Wat denken jullie van:


De ontvangst op ons zonovergoten terras.



Heerlijk dineren in een van onze prachtige zalen.



De receptie en feestavond in onze splinternieuwe feestzaal.

Naast bovenstaande activiteiten zijn er natuurlijk nog genoeg
andere manieren om de dag in te delen, wij denken graag met
jullie mee.

Prijzen
Tijdens jullie feest bieden we jullie speciale tarieven voor de
consumpties. Normaal kost een glas bier € 2,55 ,een frisdrank
€ 2,30, een jenever € 2,30 en een glas wijn € 3,95. Tijdens een feest
rekenen wij voor bijna alle consumpties (behalve buitenlands
gedistilleerd) slechts € 2,30*.
Daarnaast bieden we de mogelijkheid om de dranken af te kopen.
Zo hebben we voor jullie bijvoorbeeld een 5-uurs
drankenarrangement voor € 24,50 per persoon.
* 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. Ons hotel beschikt namelijk over
114 kamers, verdeeld over Comfort, Royale en Deluxe kamers.
Alle kamers zijn van alle gemakken voorzien.

Interesse in een vrijblijvende offerte?
Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden op deze prachtige
locatie? Maak vrijblijvend een afspraak en laat je overtuigen door
de prachtige locatie, de moderne feestzaal en ons vriendelijk
personeel.
We maken graag een passende offerte voor jullie! We zijn dagelijks
telefonisch en per e-mail bereikbaar voor meer informatie en het
plannen van een afspraak met een van de leidinggevenden.
We zullen ons uiterste best doen jullie feest onvergetelijk te
maken!

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

MENUVOORSTELLEN I
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 zijlende biefstuk met rode wijnsaus
Combinatie van zalm, kabeljauw en scampi’s met rode pesto saus
Kalfsentrecote met een bospaddenstoelensaus
Zijlende biefstuk 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

€
€
€

26,50
29,50
34,50

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

MENU € 24,50
Runderbouillon met verse groenten en kruiden
Of
Traditionele tomatensoep met balletjes
*****
Varkenshaas met een champignon roomsaus
Of
Zalmfilet met een Hollandaise saus
*****
Klassieke dame blanche
Of
Vers fruitsalade met mango sorbetijs

MENU De-Luxe € 47,50
Salade van krokant gebakken kalfszwezerik met een saus van
eendenlever
Of
Salade met een half kreeftje met kreeftenmayonaise
*****
Schaaldierenbouillon met scampi’s
Of
Truffelbouillon met paddenstoelen
*****
Tournedos met een heerlijke béarnaise saus
Of
Zeebaarsfilet met coquille en beurre Blanc
*****
Torentje met diverse lekkernijen uit eigen keuken en diverse
kaassoorten

HAPJES VOOR BIJ DE BORREL
Gemengd bittergarnituur
Dit bittergarnituur bestaat uit
partyballetjes, kipkrokantjes,
mini-bamiballetjes en mini-nasihapjes.

€

0,40 per stuk

Portie bitterballen
Er is ook nog een keuze uit
mini-kaassoufflés en kipnuggets.

€

0,40 per stuk

Belegde toastjes
Deze toastjes zijn belegd met
Franse roombrie, paté, Ardennerham,
gerookte kipfilet, Noorse garnaaltjes.

€

0,80 per stuk

Luxe belegde toastjes
Deze toastjes zijn belegd met
gerookte zalm, gerookte paling,
Parmaham en Hollandse garnaaltjes.

€

1,35 per stuk

Petit crolines
Warm bladerdeeg gevuld met
roombrie, zalm en kipkerrie.

€

0,60 per stuk

Gegarneerde kaas- en worstblokjes

€

0,50 per stuk

Knabbelgarnituur nootjes
Dit garnituur bestaat uit verschillende soorten nootjes

€

0,60 p.p.

Knabbelgarnituur
Dit garnituur bestaat uit verschillende
soorten chips en noten.

€

0,80 p.p.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,95 per stuk
2,45 per stuk
4,50 per stuk
2,50 per stuk
3,50 per stuk
4,50 per stuk
5,25 per stuk
3,75 per stuk
3,95 per stuk
4,50 per stuk

SNACKS
Worstenbroodje
Saucijzenbroodje
Tosti met ham en kaas
Sandwich met ham en kaas
Belegd broodje
Luxe belegd broodje
Luxe belegd pistoletje
Broodje kroket/frikadel
Snack van de dag
Kop soep v/d dag

HAPJES EN GARNITUREN
Borrelhapjes ‘Zaal Zeven’ (per persoon vijf stuks)

€ 2,00 p.p.

Combinatie van:





Gemengde snacks
Kaasblokjes
Worstblokjes
Leverworst

Mini Kroketjes (per persoon vijf stuks)

€ 4,25 p.p.

Combinatie van:




Mini garnalenkroketje met cocktailsaus
Mini kaaskroketje met mosterdsaus
Mini chorizokroketje met kerriesaus

Borrelhapjes proeverij (per persoon vijf stuks)
Combinatie van:










Pitabroodje met zalmmousse
Pitabroodje met kruidenkaas
Chorizokroketje met kerriesaus
Garnalenkroketje met cocktailsaus
Kaaskroketje met mosterdsaus
Kipsaté spiesje
Mini loempia
Pasteibakje filet américain
Scampi spiesje

€ 5,95 p.p.

GEBAK:
‘Etagère Lekkernij’

€ 3,00 p.p.

Rijkelijk gevulde etagère met:


Macarons



Slagroomsoesjes



Mini Bossche Bollen



Vanille koekjes



Kaneeltruffels



Sneeuwballen

Limburgse vlaai

€ 2,35 per stuk

Limburgse slagroomvlaai

€ 2,85 per stuk

Luxe gesorteerd gebak

€ 2,95 per stuk

Bruidstaart (vanaf 32 personen)

€ 3,25 per persoon

WELKOMSTDRANKJE
Glas Prosecco
Glas Champagne
Kir Royal met Brut
Kir Royal met champagne

€
€
€
€

3,95
6,50
4,00
7,00

per stuk
per stuk
per stuk
per stuk

HAPJES ARRANGEMENT
één hapje per persoon
Gevuld ei
Gemengd bittergarnituur
Petit croline
bladerdeeg gevuld met
kipkerrie, zalm of rundvlees
Kaas/worst blokje
1 Luxe belegd toastje met o.a.:
gerookte zalm, filet americain
brie, paling

€ 3,25 per persoon

HAPJES ARRANGEMENT “DE LUXE”
één hapje per persoon
Toastje met carpaccio
Lepel amuse met eendenborst
of Hollandse garnaaltjes
met whiskey saus
Van “Dobben” bitterbal
Stukje wrap met gerookte zalm
Petit croline
bladerdeeg gevuld met
kipkerrie, zalm of rundvlees
Kaas/worst blokje
1 Luxe belegd toastje met o.a.:
gerookte zalm, filet americain
brie, paling

€ 6,75 per persoon

Onze buffetten worden geserveerd voor
gezelschappen van minimaal 30 personen.

ASTERIA FEESTAVOND-ARRANGEMENT
Vijf uren vrij drinken (exclusief sterke dranken)
met onbeperkt koud 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

€ 39,50 per persoon
Buffet zonder drankenarrangement
€ 15,00 per persoon

GROOT “PEEL” BUFFET
Gevulde eieren
Traditionele huzarensalade
Keuze uit 4 groenten salades
(zie bijlage “salades”)
Gemarineerde Noorse zalm
Maatjes haring met uitjes
Coburger Ardennerham met meloen en Cumberlandsaus
Cocktail-whiskeysaus
Kerriesaus
Diverse soorten brood
Roomboter & kruidenboter
Twee warme gerechten, keuze uit:
Canadese Beenham
Goulash met rijst
Spiesje van stukjes kipfilet met satésaus
Varkensragout met champignonroomsaus
Reepjes kipfilet in Boursinsaus
Huisgemaakte lasagne

€ 14,75 per persoon
Indien U een extra warm gerecht wenst, berekenen wij U € 1,75 per
gerecht per persoon
SALADES
Tomaten, feta, rode ui, spekjes & pijnboompitjes
Komkommersalade met wortel, appel & augurk
Ham-prei-taugé salade
Salade van macaroni, paprika, ham & ui
Bleekselderij salade met courgette, gele paprika & ui
Maïssalade met kidneybonen, paprika & ui
Witte kool salade met ananas, paprika & spekjes
Aardappelsalade
Italiaanse salade met cervelaat, aardappelen, boontjes, paprika,
augurk & uien
Griekse salade van tomaat, komkommers, olijven, broccoli & feta
kaas
Indien U een extra salade wenst als uitbreiding van een buffet,
brengen wij hiervoor € 1,00 per persoon in rekening.

SNACKBUFFET
Aardappelsalade
Huzarensalade
Rauwkostsalade
IJsbergsla
Witte kool salade
Shoarma of gyros
Kroketten
Frikadellen
Friet
Beenham
Stoofvlees
Pita broodjes
Zachte broodjes
Gesnipperde uitjes
Tomatenketchup
Cocktailsaus
Mayonaise
Knoflooksaus
Curry

€ 9,75 per persoon

TAPAS BUFFET
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 met honingsaus
Gevulde champignons
Gamba spiesjes knoflook
Kip spiesjes
Kipstukjes met piri-piri saus
Pittig gemarineerde biefstukjes
Gehaktballetjes in Toscaanse saus
Stokbrood wit en bruin
Kruidenboter

€ 24,00 per persoon

’N WERELDS BUFFET
Hollandse aardappelsalade
Mexicaanse bonensalade
Italiaanse pastasalade
Griekse tomaten-feta-salade
Gemengde salade

Italiaanse Lasagne
Nasi met saté Ajam
Hongaarse goulash
Spaanse Chili con carne met taco’s
Canadese Bourgondische beenham
Kip in zoet & zuur
Vlaamse frieten
Griekse Gyros

Kroepoek
Tortilla chips
Pita broodjes
Frans stokbrood met boter en kruidenboter
Cocktail & knoflooksaus

€ 18,25 per persoon

`

DESSERTBUFFET I
Vanillemousse
Chocolademousse
2 soorten bavarois
Fruitsalade
Warme kersen
2 soorten ijs

€ 5,75 per persoon
_________________________

_________________________
KAASPLANK
Brie
Camembert
Notenkaas
Kernhem
Gorgonzola
Old Amsterdammer

Toevoeging van een kaasplank op
uw dessertbuffet voor
€ 1,75 per persoon

