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Algemene informatie 

Een seminarie, symposium, congres of opleiding? Aldhem biedt u een flexibel 

kader voor elk bedrijfsevent. Bovendien is het Aldhem door haar centrale ligging de 

locatie bij uitstek voor uw genodigden. We beschikken over 10 flexibele 

multifunctionele zalen. 

Elke zaal is aangenaam ingekleed en heeft voldoende daglicht. 

De congresinfrastructuur is flexibel en kan omgebouwd worden voor bv. 

productlanceringen, modeshows, gelegenheidsfeesten, ... De congreszalen kunnen 

natuurlijk gecombineerd worden met onze hotel- en restaurantfaciliteiten. 

Elk evenement wordt intern begeleid door een van onze Conference Managers. Dat 

garandeert u een opstelling naar uw wens, een perfecte integratie met catering en 

ontvangst en een vlekkeloze technische opstelling. 

- Gratis parking voor 350 wagens 

- 10 flexibele zalen van 5 tot 650 personen, voorzien van airco en natuurlijk 

daglicht 

- Gunstig gelegen, pal aan afrit 20 van de E313 

- 71 deluxe kamers voorzien van alle confort 

 

 

 

 



 

Dagvergaderpakketten 

Dagvergaderpakket A : € 42.00 per persoon 

(inclusief BTW en geldig bij minimum 15 deelnemers) 

• 1x welkomkoffie, thee, fruitsap, minikoffiekoek en fruitmand 

• 2x koffiepauze, thee, fruitsap, cake en fruitmand 

• 1x walking lunch met 3 luxe belegde broodjes pp, mineraal 

water en koffie of thee 

standaard zaaluitrusting: flipchart, stiften, projectiescherm, 

projectietafeltje, pen, papier, mineraal water en meetingmints. 

 

 

Dagvergaderpakket B : € 50.00 per persoon 

(inclusief BTW en geldig bij minimum 15 deelnemers) 

• 1x welkomkoffie, thee, fruitsap, minikoffiekoek en fruitmand 

• 2x koffiepauze, thee, fruitsap, cake en fruitmand 

• 1x soep, 3 luxe belegde broodjes pp, mineraal water en koffie of 

thee, geserveerd in ons restaurant 

standaard zaaluitrusting: flipchart, stiften, projectiescherm, 

projectietafeltje, pen, papier, mineraal water en meetingmints 

 

 

 

 



 

Dagvergaderpakketten 

Dagvergaderpakket C : € 53.00 per persoon 

(inclusief BTW en geldig bij minimum 15 deelnemers) 

• 1x welkomkoffie, thee, fruitsap, minikoffiekoek en fruitmand 

• 2x koffiepauze, thee, fruitsap, cake en fruitmand 

• 1x soep, salade Aldhem (kip) met broodjes en frietjes, mineraal 

water en koffie of thee, geserveerd in ons restaurant 

• standaard zaaluitrusting: flipchart, stiften, projectiescherm, 

projectietafeltje, pen, papier, mineraal water en meetingmints 

 

Dagvergaderpakket D : € 56.00 per persoon 

(inclusief BTW en geldig bij minimum 15 deelnemers) 

• 1x welkomkoffie, thee, fruitsap, minikoffiekoek en fruitmand 

• 2x koffiepauze, thee, fruitsap, cake en fruitmand 

• 1x soep, wok met kip of wok met scampi, mineraal water en 

koffie of thee, geserveerd in ons restaurant 

• standaard zaaluitrusting: flipchart, stiften, projectiescherm, 

projectietafeltje, pen, papier, mineraal water en meetingmints 

 

 

  



 

Dagvergaderpakketten 

Dagvergaderpakket D : € 56.00 per persoon 

(inclusief BTW en geldig bij minimum 15 deelnemers) 

• 1x welkomkoffie, thee, fruitsap, minikoffiekoek en fruitmand 

• 2x koffiepauze, thee, fruitsap, cake en fruitmand 

• 1x soep, saladbar, fijne vis- en vleeswaren , mineraal water en 

koffie of thee 

• standaard zaaluitrusting: flipchart, stiften, projectiescherm, 

projectietafeltje, pen, papier, mineraal water en meetingmints 

 

 

 

Dagvergaderpakket E : € 66.00 per persoon 

(inclusief BTW en geldig bij minimum 15 deelnemers) 

• 1x welkomkoffie, thee, fruitsap, minikoffiekoek en fruitmand 

• 2x koffiepauze, thee, fruitsap, cake en fruitmand 

• 1x driegangen lunch, samengesteld door onze chef met 

dagverse produkten, mineraal water en koffie of thee 

• standaard zaaluitrusting: flipchart, stiften, projectiescherm, 

projectietafeltje, pen, papier, mineraal water en meetingmints 

 

 

 

 



 

Residentieel vergaderpakket 

Residentieel vergaderpakket : € 232.00 per persoon 

(inclusief BTW en geldig bij minimum 15 deelnemers) 

• 1x welkomkoffie, thee, fruitsap, minikoffiekoek en fruitmand 

• 4x koffiepauze, thee, fruitsap, cake en fruitmand 

• 2x soep, 3 luxe belegde broodjes pp, mineraal water en koffie of 

koffie of thee 

• 1x driegangendiner met 2 glaasjes wijn, mineraal water en koffie 

ot thee met versnapering 

• 1x overnachting in een eenpersoonskamer, ontbijtbuffet 

inbegrepen 

• standaard zaaluitrusting: flipchart, stiften, projectiescherm, 

projectietafeltje, pen, papier, mineraal water en meetingmints 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zalen 

Zalen m² LxB Theaterstijl Schoolstijl U-vorm Ronde tafels Receptie 

Athos 1 45 5 x 9 45 28 18 32 50 

Athos 2 45 5 x 9 45 28 18 32 50 

Athos 1+2 90 10 x 9 90 56 30 64 100 

Porthos 1 45 5 x 9 45 28 18 32 50 

Porthos 2 45 5 x 9 45 28 18 32 50 

Porthos 1+2 90 10 x 9 90 56 30 64 100 

Aramis 20 4 x 5 15 15 10 10 20 

 72 12 x 6 70 40 28 50 90 

d'Artagnan 1 99 11 x 9 120 72 34 80 140 

d'Artagnan 2 110 11 x 10 140 80 38 90 160 

d'Artagnan 3 143 11 x 13 160 104 46 115 200 

d'Artagnan 4 99 11 x 9 120 72 34 80 140 

Lounge 1 27 9 x 3 40 36 - 26 44 

Lounge 2 36 12 x 3 60 56 - 39 66 

d'Artagnan 
1+2+3+4+Lounges 520 26 x 20 650 420 - 430 750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zaalhuur 

Zaalhuurprijzen in Euro geldig in 2019 

      08,00h-12,00h   

  08,00h-17,00h 13,00h-17,00h 08,00h-23,00h 

      19,00h-23,00h   

Zaal (theaterstijl) Opp.in m² Excl. BTW Incl. BTW Excl. BTW Incl. BTW Excl. BTW Incl. BTW 

Richelieu 72 202.48 245.00 161.16 195.00 235.54 285.00 

Athos 1 45 173.55 210.00 140.50 170.00 214.88 260.00 

Athos 2 45 173.55 210.00 140.50 170.00 214.88 260.00 

Athos 1+2 90 260.33 315.00 210.74 255.00 305.79 370.00 

Porthos 1 45 173.55 210.00 140.50 170.00 214.88 260.00 

Porthos 2 45 173.55 210.00 140.50 170.00 214.88 260.00 

Porthos 1+2 90 260.33 315.00 210.74 255.00 305.79 370.00 

Aramis 20 132.23 160.00 111.57 135.00 157.02 190.00 

      08,00h-12,00h   

  08,00h-17,00h 13,00h-17,00h 08,00h-23,00h 

      19,00h-23,00h   

Zaal (theaterstijl) Opp.in m² Excl. BTW Incl. BTW Excl. BTW Incl. BTW Excl. BTW Incl. BTW 

d'Artagnan 1 99 359.50 435.00 235.54 285.00 466.94 565.00 

d'Artagnan 2 110 392.56 475.00 264.46 320.00 512.40 620.00 

d'Artagnan 3 143 491.74 595.00 314.05 380.00 623.97 755.00 

d'Artagnan 4 99 363.64 440.00 235.54 285.00 466.94 565.00 

lounges 36/27 86.78 105.00 66.12 80.00 107.44 130.00 

d'Artagnan 
1+2+3+4+L 514 1,392.56 1,685.00 1,128.10 1,365.00 2,008.26 2,430.00 

d'Artagnan 1+2 208 623.97 755.00 500.00 605.00 983.47 1,190.00 

d'Artagnan 2+L 150 466.94 565.00 318.18 385.00 623.97 755.00 

d'Artagnan 3+L 180 566.12 685.00 371.90 450.00 719.01 870.00 

 



 

Catering 

Catering in Euro geldig in 2019 

      Food   Beverage   Totaal 

    Excl. BTW incl. BTW Excl. BTW incl. BTW Excl. BTW incl. BTW 

Walking lunch/diner             

pizzabuffet (5 soorten) met  12.95 14.50 4.13 5.00 17.08 17.50 

frisdranken en koffie of thee             

(rechtstaand)               

wokbuffet (2 soorten) met  21.43 24.00 4.13 5.00 25.56 27.00 

frisdranken en koffie of thee             

(rechtstaand)               

3 luxe belegde broodjes 
met  10.71 12.00 4.13 5.00 14.85 17.00 

frisdranken en koffie               

of thee (rechtstaand)               

Recepties               

afsluitdrink: huiswijnen, bier     8.26 10.00 8.26 10.00 

en frisdrank voor 1 uur             

afsluitdrink: huiswijnen, bier     12.40 15.00 11.57 14.00 

en frisdrank voor 2 uur             

afsluitdrink: cava, huiswijn,      9.09 11.00 9.09 11.00 

bier, frisdrank voor 1 uur             

afsluitdrink: cava, huiswijn,      14.05 17.00 14.05 17.00 

bier, frisdrank voor 2 uur             

koude hapjes per stuk 1.65 1.85     1.65 1.85 

warme hapjes per stuk 1.65 1.85     1.65 1.85 

luxe koude hapjes per stuk 2.05 2.30     2.05 2.30 

luxe warme hapjes per stuk 2.05 2.30     2.05 2.30 

Koffiebuffet            

welkomkoffie, thee, fruitsap, 2.23 2.50 2.07 2.50 4.30 5.00 

minikoffiekoek en fruitmand             

koffiepauze, thee, fruitsap, 2.23 2.50 2.07 2.50 4.30 5.00 

cakes en fruitmand               

 

 

 

 

 

 



 

Catering 

Catering in Euro geldig in 2019 

      Food   Beverage   Totaal 

    Excl. BTW incl. BTW Excl. BTW incl. BTW Excl. BTW incl. BTW 

Lunch in ons restaurant             

driegangen lunch met frisdranken 32.14 36.00 4.13 5.00 36.28 41.00 

en koffie of thee               

tweegangen lunch met fris-
dranken 25.00 28.00 4.13 5.00 29.13 33.00 

en koffie of thee               

hoofdschotel met frisdranken en 20.54 23.00 4.13 5.00 24.67 28.00 

koffie of thee               

dagsoep met 3 luxe belegde 17.86 20.00 4.13 5.00 21.99 25.00 

broodjes, frisdranken               

en koffie of thee (zittend)             

dagsoep met saladebuffet met 23.21 26.00 4.13 5.00 27.35 31.00 

vis-en vleeswaren, frisdranken             

en koffie of thee               

dagsoep met salade Aldhem , 20.54 23.00 4.13 5.00 24.67 28.00 

frisdranken en koffie of thee             

dagsoep met wok kip of wok 23.21 26.00 4.13 5.00 27.35 31.00 

scampi, frisdranken en koffie             

of thee               

Diner in ons restaurant             

driegangen diner met 2 glaasjes 33.04 37.00 8.26 10.00 41.30 47.00 
wijn, mineral water 
en koffie of thee               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catering 

Een greep uit onze menu’s 

Onze menu’s worden aan tafel bediend en zorgvuldig samengesteld met dagverse 

producten. Sommige gerechten zijn seizoensgebonden.  

 

Koude voorgerechten 

Gemarineerde tonijn en krokante tonijn met zeewier en wasabi 

Gebakken scampi met paksoi en curry  

Gemarineerde zalm met mosterddressing en sla 

Kort geroosterde rundsfilet met crème van ansjovis en olijventapenade 

Carpaccio van rundsfilet met truffel en rucola 

Gerookte eendenborst met peperhoningsaus en sinaas 

Tartaar van “wit-blauw” rund met zwarte pepers, sojamelk en  

Parmesan 

Vitello tonato met kappers en ruccola 

 

Hoofdgerechten 

Gegrilde rode mul met vier kruiden en krokante aardappeltjes 

Leng met kervelwortel, hazelnootboter en champignons 

Roodbaarsfilet met spinazie en saffraan aardappelen 

Schelvishaasje, met graanmosterdhollandaise 

Op vel gebakken kabeljauw met trostomaatjes en puree 

Kalfsrug met doperwten, zilveruitjes en pommes pont-neuf (+€ 2.00 pp) 

Speenvarken filet met Brusselse spruitjes en duo van groentenpuree 

Lamsfilet met graanmosterd en gekarameliseerd witloof (+€ 2.00 pp) 

Lamskoteletjes met groene boontjes en krielaardappelen (+€ 2.00 pp) 

Kalfsmedaillon met portojus en krieltjes (+€ 2.00 pp) 

Parelhoenfilet met muskaatdruifjes, dragon en krielaardappeltjes 

Rundsfilet met gebakken pastinaak en pompoen, met gegrilde aardappelen 

Varkenshaas met gevulde groenten en Archiducsaus 



 

Catering 

Een greep uit onze menu’s 

Desserten 

Negresco (chocolademousse met advocaat) 

Peer “belle Hélène”met Grand Marnier en Belgische chocolade 

Tarte tatin met vanille-ijs 

Crêpes Suzette geflambeerd met Grand Marnier 

Tiramisu met amaretto 

Chocolade moelleux met vanille ijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catering 

Walking Dinner “Aramis” aan  € 35,00 pp (vanaf 50 personen) 

Bij een walking dinner voorzien we receptietafels en enkele barkrukken. Indien 

gewenst plaatsen wij ook enkele ronde tafels om extra zitplaatsen te creëren. 

 

Kleine koude gerechtjes (3) geserveerd in de zaal: 

Glaasje met garnaalcocktail 

Graved lax met mosterd dille-saus 

Breydelhammousse met appel en witloof 

Sashimi van tonijn met mango 

Bordje carpaccio van runderhaas met Parmezaan 

 

Kleine soepjes geserveerd in de zaal: 
Kippensoep met groentjes 

Kreeftensoepje 

 

Warme gerechtjes op buffet: 
Wok met kippereepjes, Thaise noodles en cashewnoten 

Tagliatelle met scampi en zuiderse kruiden 

Tipzakjes met friet en mayonaise/ketchup (geserveerd in de zaal) 

 

Dessertenbuffet 
Diverse gebakjes  

Chocolade mousses 

Panna cotta met woudvruchten 

Bavarois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catering 

Walking Dinner “d’Artagnan” aan  € 42,50 pp (vanaf 50 personen) 

 

Kleine koude gerechtjes (3) geserveerd in de zaal: 

Glaasje met garnaalcocktail 

Graved lax met mosterd dille-saus 

Breydelhammousse met appel en witloof 

Sashimi van tonijn met mango 

Bordje carpaccio van runderhaas met Parmezaan 

 

Kleine soepjes geserveerd in de zaal: 
Kippensoep met groentjes 

Kreeftensoepje 

 

1 warm visgerecht op buffet naar keuze uit o.a. 

Koolvishaasje met fijne julienne en chablissausje 

Vispannetje met witte wijnsaus 

Schartongrolletjes met graanmosterdjus  

1 warm vleesgerecht op buffet naar keuze uit o.a. 

Varkenshaas met Archiduc saus 

Lamsteak met bordelaisejus en aardappelgratin 

Filet van Iers rund met Bordelaisejus 

 

Dessertenbuffet 
Diverse gebakjes  

Chocolade mousses 

Panna cotta met woudvruchten 

Bavarois 
 

 

 



 

Catering 

Buffet “Porthos” aan  € 48,50 pp (vanaf 50 personen) 

Onze buffetten worden zorgvuldig samengesteld met dagverse producten. 

Sommige gerechten zijn seizoensgebonden. Er zijn zitplaatsen voorzien voor 

iedereen  

 

Koud buffet 

Gerookte zalmrolletjes 

Salade Mozzarella met basilicumvinaigrette 

Ardense pastei met uienconfituur en notenbrood 

Salade Niçoise met ansjovis 

Gevulde eitjes met tuinkruiden en kwark 

Carpaccio van runderhaas met Parmezaan 

Trostomaatjes gevuld met tonijn 

Kippen drumsticks met sesam en honing 

Serranoham met porto 

Aardappel- en rijstbereiding,  en afsmakende sausjes 

Korf met broodvariatie 

 

Soep op buffet 

 

1 warm visgerecht op buffet naar keuze uit o.a. 

Koolvishaasje met fijne julienne en chablissausje 

Vispannetje met witte wijnsaus 

Schartongrolletjes met graanmosterdjus  

 

1 warm vleesgerecht op buffet naar keuze uit o.a. 

Varkenshaas met Archiduc saus 

Lamsteak met bordelaisejus en aardappelgratin 

Filet van Iers rund met Bordelaisejus 

 



 

Catering 

Dessertenbuffet 
Kaasplank met vijf verschillende kaassoorten 

Verse fruitsalade  

Mousse van chocolade  

Panna cotta met woutvruchten 

Verschillende soorten gebak  

Bavaroistaarten 

1 warm dessert naar keuze 

Verschillende soorten huisbereid roomijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Technisch materiaal 

Huurprijzen vergadermateriaal geldig in 2019 

Artikelen 

Prijs dag 1 Prijs dag 2 en volgende 

Excl. BTW Incl. BTW Excl. BTW Incl. BTW 

        

Flatscreen 165.29 200.00 82.64 100.00 

Micro + statief 16.53 20.00 8.26 10.00 

Dasspeldmicrofoon 38.02 46.00 19.01 23.00 

Headset 38.02 46.00 19.01 23.00 

Draadloze microfoon + statief 38.02 46.00 19.01 23.00 

Extra Flip-over + papier + stiften 21.49 26.00 10.74 13.00 

Extra Scherm  19.83 24.00 9.92 12.00 

Beamer 82.64 100.00 41.32 50.00 

Andere aparatuur op aanvraag         

 


