
P A R T Y - A C C O M M O D A T I E

Beste leden van de directie en/of personeelsvereniging,

Hierbij willen wij jullie graag kennis laten maken met de vele 
mogelijkheden die wij op Aldendriel Party-accommodatie te Mill 
kunnen bieden voor het houden van een (bedrijfs)barbecue. 
Onze locatie is bij uitstek geschikt voor een gezellige barbecue in 
onze tuin of bij minder mooi weer in ons bakhuisje. Naast onze tuin 
bieden onze Jonkerzaal en Ridderzaal voldoende capaciteit om alle 
gasten te laten genieten van een heerlijk barbecuebuffet.

Arrangementen*
3-uurs arrangement à €34,50 p.p. (incl. btw)

5-uurs arrangement à €39,50 p.p. (incl. btw)

Wij ontvangen uw gezelschap op onze locatie met bijvoorbeeld een 
feestelijke kir royale (tevens alcoholvrij). Aansluitend worden de 
buffetten geopend en kunnen de gasten genieten van bijvoorbeeld:

- varkensham (in rode wijnsaus)

- bon femme (aardappel/groenteschotel)

- visschotel (garnalen, zalm en gerookte forel)

- huzarensalade (gegarneerd met fruit)

- vers fruit
- div. salades
- div. sauzen

  - kruidenboter & tomatenpesto
  - vers gebakken stokbrood
  - spies kip tandoori  (barbecue)

  - spies pepersteak  (barbecue)

  - spies scampi  (barbecue)

  - bourgondische rib  (barbecue)

  - hamburger  (barbecue)

Uiteraard geldt dat onze obers de gasten voorzien van de diverse 
dranken, genoemde arrangementsprijzen zijn inclusief drank.

Aldendriel Party-accommodatie is gunstig gelegen op 5 km. afstand 
van de A73 (Nijmegen-Venlo). 

Voor een uitgebreidere brochure, het maken van een afspraak om 
de locatie te bezichtigen en/of een passende offerte op te stellen 
verzoeken wij u contact met ons op te nemen via 0485-452129 of 
via onze website www.kasteel-aldendriel.nl.

Wij zorgen voor een optimale presentatie en begroeten u graag 
op onze unieke locatie.

Met vriendelijke groet,
Aldendriel Party-accommodatie

*  - vanaf ca. 25 personen van maandag t/m donderdag
 - vanaf ca. 50 personen op vrijdag & zaterdag
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