MEETING & EVENTS
VAN DER VALK HOTEL NULAND - 'S-HERTOGENBOSCH

STADION DE VLIERT
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WELKOM BIJ VAN DER VALK
NULAND - 'S-HERTOGENBOSCH
BENT U OP ZOEK NAAR EEN GESCHIKTE LOCATIE VOOR UW VERGADERING? OF
ZOEKT U EEN RUIMTE VOOR EEN ANDERE GELEGENHEID IN EEN UNIEKE
SETTING? BIJ VAN DER VALK NULAND - 'S-HERTOGENBOSCH, LOCATIE STADION
DE VLIERT, BENT U AAN HET JUISTE ADRES!
5 MULTIFUNCITONELE RUIMTES
Met maar liefst 5 multifunctionele
zalen is Van der Valk Nuland - 's-Hertogenbosch, stadion de Vliert de perfecte
locatie voor uw zakelijke bijeenkomst.
Alle ruimtes bieden een uniek uitzicht op
het veld van FC Den Bosch en bieden
allemaal daglicht. Tevens is er overal
gratis wifi beschikbaar.
EVENEMENTEN
Voor de invulling van uw evenement kunt
u terecht bij ons salesteam.
Wij denken graag met u mee om een
onvergetelijk en geslaagd evenement
te realiseren. Daarnaast hebben wij
een team van partners en professionals
klaarstaan die u graag ondersteunt met
podiumbouw, beeld, muziek en geluid.

deze brochure vindt u nog een
uitgebreide routebeschrijving.
MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie over de
mogelijkheden voor het organiseren van
een evenement in stadion de Vliert, dan
nodigen wij u van harte uit om een kijkje
te komen nemen in onze unieke locatie.
Onder het genot van een kopje koffie
bespreken wij graag uw wensen en onze
mogelijkheden voor de invulling van een
geslaagd evenement.
Tot ziens bij stadion de Vliert.

BEREIKBAARHEID
Stadion de Vliert is centraal gelegen en
daardoor goed bereikbaar voor onze
gasten vanuit het hele land.
Er is genoeg parkeergelegenheid rondom
het stadion. Op de laatste pagina van
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ONZE MULTIFUNCTIONELE
ZALEN - STADION DE VLIERT
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DE BUSINESSLOUNGE TWEEDE ETAGE
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DE BUSINESSLOUNGE
De businesslounge is gevestigd aan de
rechterzijde bij binnenkomst op de
tweede verdieping en heeft een
oppervlakte van circa 170m2. Er zijn
verschillende mogelijkheden voor het
gebruik van deze ruimte. Voor
bijeenkomsten met alleen staanplaatsen
biedt deze ruimte plaats aan 150 tot 250
personen.
Bij plenaire bijeenkomsten is het
mogelijk om 80 tot 100 zitplaatsen te
creëren. De ruimte is ook in te richten
als eetgelegenheid. De rechthoekige bar
die is gesitueerd in het midden van de
businesslounge

<- UITZICHT VOETBALVELD ->
BUSINESSLOUNGE

BAR

FOUNDERSLOUNGE

KEUKEN
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Businesslounge
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Founderslounge

DE FOUNDERSLOUNGE
De Founderslounge is gevestigd op de
tweede verdieping rechts achterin en
heeft een oppervlakte van ongeveer
80m2. Er zijn verschillende
mogelijkheden voor het gebruik van de
ruimte, voor bijeenkomsten met alleen
staanplaatsen biedt deze ruimte plaatst
aan 50-75 personen en voor plenaire
bijeenkomsten is het mogelijk om 20
zitplaatsen te creëren. De bar zit aan de
achterzijde van de Founderslounge.

<- UITZICHT VOETBALVELD ->

BUSINESSLOUNGE
BAR

FOUNDERSLOUNGE
12

Uniek uitzicht
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Viplounge

DE VIPLOUNGE
De Viplounge is gevestigd links achter bij
binnenkomst op de tweede verdieping
en heeft een oppervlakte van ongeveer
15m2. Deze ruimte is geschikt voor
vergaderingen en kleine bijeenkomsten
tot 20 personen. De kleine bar is aan de
achterzijde van de Viplounge.

<- UITZICHT VOETBALVELD ->

VIPLOUNGE
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BAVARIABAR

BAR

Bavarialounge
<- UITZICHT VOETBALVELD ->
BUSINESSLOUNGE

VIPLOUNGE

DE BAVARIALOUNGE
De Bavarialounge is gevestigd aan de
linkerzijde bij binnenkomst op de
tweede verdieping en heeft een
oppervlakte van circa 100m2. Er zijn
verschillende mogelijkheden voor het
gebruik van deze ruimte. Voor
bijeenkomsten met alleen staanplaatsen
biedt deze ruimte plaats aan 100 tot 150
personen en bij plenaire bijeenkomsten
is het mogelijk om 80 tot 100 zitplaatsen
te creëren. Er is een rechte bar aan de
linkerzijde

BAVARIALOUNGE

TOILET
BAR
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Lodge 1965

LODGE 1965
De Lodge 1965 is gevestigd rechts achter
bij binnenkomst op de tweede
verdieping en heeft een oppervlakte
van ongeveer 50m2. Deze ruimte is
geschikt voor vergaderingen en kleine
bijeenkomsten tot 50 personen. De
kleine bar is aan de achterzijde van de
Lodge 1965.

<- UITZICHT VOETBALVELD ->
TOILET
TRIBUNE

LODGE 1965
BAR
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School

Receptie

Gala diner

Cabaret

Carré
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Theater
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VERGADERARRANGEMENTEN
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2-UURS COMFORT VERGADERARRANGEMENT
PRIJS: 11,50 P.P.
•
Onbeperkt koffie, thee en tafelwater
•
Ontvangst met zoete lekkernij
•
Assortiment frisdranken
•
Refreshments en meeting mints
•
Flipover met papier en stiften
•
Schrijfwaar
•
LCD scherm of beamer met
projectiescherm
•
Wifi
•
Exclusief zaalhuur

4-UURS COMFORT VERGADERARRANGEMENT
MET LUNCH PRIJS: 29,50 p.p.
•
Onbeperkt koffie, thee en tafelwater
•
Ontvangst met zoete lekkernij
•
Assortiment frisdranken
•
Refreshments en meeting mints
•
Flipover met papier en stiften
•
Schrijfwaar
•
LCD scherm of beamer met
projectiescherm
•
Luxe broodjeslunch of lunchbuffet*
•
Wifi
•
Exclusief zaalhuur

4-UURS COMFORT VERGADERARRANGEMENT
PRIJS: 15,00 P.P.
•
Onbeperkt koffie, thee en tafelwater
•
Ontvangst met zoete lekkernij
•
Assortiment frisdranken
•
Refreshments en meeting mints
•
Flipover met papier en stiften
•
Schrijfwaar
•
LCD scherm of beamer met
projectiescherm
•
Wifi
•
Exclusief zaalhuur

8-UURS COMFORT VERGADERARRANGEMENT
MET LUNCH PRIJS: 34,00 P.P.
(08.00 - 17.30)
•
Onbeperkt koffie, thee en tafelwater
•
Ochtend- en middag break
•
Assortiment frisdranken
•
Refreshments en meeting mints
•
Flipover met papier en stiften
•
Schrijfwaar
•
LCD scherm of beamer met
projectiescherm
•
Wifi
•
Luxe broodjeslunch of lunchbuffet*
•
Exclusief zaalhuur
* beschikbaar vanaf 20 personen.

VERGADERARRANGEMENTEN
8-UURS COMFORT VERGADERARRANGEMENT
MET DINER PRIJS: 47,00 P.P.
(13.30 - 21.30 UUR)
•
Onbeperkt koffie, thee en tafelwater
•
Ochtend- en middag break
•
Assortiment frisdranken
•
Refreshments en meeting mints
•
Flipover met papier en stiften
•
Schrijfwaar
•
LCD scherm of beamer met
projectiescherm
•
Wifi
•
3-gangen businessdiner inclusief 2
consumpties uit het Hollands assortiment
•
Exclusief zaalhuur
12-UURS COMFORT VERGADERARRANGEMENT MET DINER PRIJS: 64,00 P.P.
(08.00 - 21.30 UUR)
•
Onbeperkt koffie, thee en tafelwater
•
Ochtend- en middag break
•
Assortiment frisdranken
•
Refreshments en meeting mints
•
Flipover met papier en stiften
•
Schrijfwaar
•
LCD scherm of beamer met
projectiescherm
•
Wifi

•
•
•

Uitgebreid lunchbuffet
3-gangen businessdiner inclusief 2
consumpties uit het Hollands assortiment
Exclusief zaalhuur

Alle arranementen zijn inclusief
audio-visuele middelen. Er is een keuze uit een
beamer met scherm of een LCD tv. Ook is er
een flipover in de zaal aanwezig. Alle zalen
beschikken over draadloos wifi, waar u gratis
gebruik van kunt maken.
Wilt u audiovisuele hulpmiddelen huren? Laat
het ons weten. U kunt hierbij denken aan:
•
Geluidsinstallatie met een microfoon
•
Laptop
•
Conferentietelefoon inclusief
gesprekskosten
•
Pointer
•
Podium
•
Katheder

19

20

Zaalhuur meetings
Zaal

1 dagdeel

2 dagdelen

3 dagdelen

Businesslounge

285,00

350,00

450,00

Founderslounge

250,00

325,00

400,00

Viplounge

150,00

250,00

300,00

Bavarialounge

250,00

325,00

400,00

Lodge 1965

150,00

250,00

300,00

Bovenstaande prijzen zijn vanaf prijzen.
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BORRELEN
Gezellig met collega’s of vrienden borrelen onder het genot van heerlijke bites?

WELKOMSDRANKJE
Huisbubbels per glas

4,50 p.p.

VOOR OP TAFEL
Gemengde zoutjes en nootjes

1,00 p.p.

WARM BITTERGARNITUUR
Gefrituurde uienringen
Met remoulade saus, 8 stuks
Bitterballen
Met Franse mosterd, 8 stuks

5,00

6,00

Kippenhaasjes
8,00
Met honing mosterdsaus, 6 stuks
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Gevulde Jalapeño
Met cheddar kaas, 6 stuks

7,75

Kipvleugeltjes
Met BBQ saus, 8 stuks

8,00

Garnalen in een krokantjasje
Met chilisaus, 6 stuks

10,00

Bittergarnituur
Gemengd met een
lekker sausje, 8 stuks

8,00

Kaasloempia's
Met chilisaus, 10 stuks

9,00

Bittergarnituur de luxe
4 Uienringen, 2 bitterballen,
2 kippenhaasjes, 2 jalapeño met
cheddar kaas, 2 garnalen in een jasje,
2 kipvleugeltjes, 2 kaasloempia’s
en 2 sausjes

15,25

Healthy snacks
Paprika sticks, seldery sticks,
cherry tomaatje, wrap roomkaas,
wrap gerookte zalm, bruchetta met
tomaat, mozzarella en pesto

15,25

KOUDE EN WARME BITES
BORRELARRANGEMENT
Onbeperkt dranken uit het binnenlands
assortiment. Dit assortiment omvat
huiswijnen, bier van het vat, frisdranken,
vruchtensappen, sherry, vermouth, Hollandse
likeuren, jenevers, koffie en thee. Daarnaast
kunt u genieten van warme en koude bites
(hoeveelheid hapjes is afhankelijk van tijdstuur
borrelarrangement).
BORRELARRANGEMENTEN
Borrel (1 uur): 10,50 p.p.
Borrel (2 uur): 16,50 p.p.
Borrel (3 uur): 22,50 p.p.
Borrel (4 uur): 29,50 p.p.
Borrel (5 uur): 34,50 p.p.
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DINERMOGELIJKHEDEN
PLATESERVICE (VANAF 2 PERSONEN)
PRIJS: 19,50 P.P.
- Pasta met romige truffelsaus met bospaddenstoelen, rucola en Parmezaanse kaas
- Biefstuk met rode portsaus en bijpassend
garnituur
- Kabeljauwfilet met grove mosterdsaus
DRIEGANGEN BUSINESS DINER
PRIJS: 29,50 P.P. (VANAF 10 PERSONEN,
KLEINERE AANTALLEN IN OVERLEG)
Gezellig dineren met vrienden, familie of
collega’s na afloop van uw bijeenkomst of
vergadering? Wij serveren drie business
menu's waar u uit kunt kiezen. U heeft de
mogelijkheid gerechten onderling te
combineren uit de verschillende menu's.
Deze keuze telt echter wel voor de gehele
groepsgrootte.
BUSINESS MENU VLEES:
Rundercarpaccio met rucola, sla,
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas
en pijnboompitjes
***
Varkenshaasmedaillons met gamba
en bijpassend garnituur
***
Creatie van de chef
OF
Koffie met bonbon

BUSINESS MENU VIS:
Gemengde sla met gerookte zalm, dille
mayonaise, kappertjes en rode ui
***
Kabeljauwfilet met kreeftensaus en bijpassend
garnituur
***
Creatie van de chef
OF
Koffie met bonbon
BUSINESS MENU VEGETARISCH:
Salade met lauwwarme geitenkaas, honing
en walnoten
***
Pasta met romige truffelsaus met bospaddenstoelen, rucola en Parmezaanse kaas
***
Creatie van de chef
OF
Koffie met bonbon
WARM & KOUD TOEKAN BUFFET
PRIJS: 29,50 P.P. (VANAF 30 PERSONEN)
Gaat uw voorkeur uit naar een diner in
buffetvorm? Dan is het ‘warm en koud
Toekan dinerbuffet’ zeker iets voor u. Het
dinerbuffet bestaat uit diverse voorgerechten
en salades, hoofdgerechten met bijpassende
garnituren en een lekkere zoete afsluiter.
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OVERNACHTEN
Met maar liefst 97 sfeervolle en ruime kamers biedt Van der Valk Hotel Nuland - 's-Hertogenbosch u
volop mogelijkheden voor een comfortabele overnachting. Alle kamers zijn voorzien van
airconditioning en gratis wifi.
ONZE KAMERS:
• Comfort kamer
• Comfort plus kamer
• Superior kamer
• Suites
• Garden suite
Prijzen zijn op aanvraag.
Dineren in een sfeervolle ambiance? Dan bent u in ons restaurant aan het juiste adres.
Na afloop kunt u in onze hotelbar in De Valk Next Door of Gran Casino nog lekker nagenieten.
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Wilt u de sleur van een hele dag vergaderen doorbreken?
Of de samenwerking binnen uw team vergroten? Vraag dan eens
naar de mogelijkheden voor het toevoegen van een groepsuitje
aan uw bijeenkomst.
28

De leukste groepsuitjes
in Den Bosch en omstreken!

INFORMATIE OF RESERVEREN?
Tel: 073-5342534 E: events@nuland.valk.com
w w w . va l k g r o e p s u i t j e s d e n b o s c h . n l
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TOT ZIENS BIJ

LOCATIE STADION DE VLIERT
VICTORIALAAN 21 | 5213 JG 'S-HERTOGENBOSCH

WWW.HOTELNULAND.NL
073 - 534 25 34
RIJKSWEG 25 | 5391 LH NULAND

