NATUURLIJK GASTVRIJ

Welkom in Van der Valk
Hotel Nijmegen-Lent!

“Wie goed doet,
goed ontmoet.
Vandaag,

De visie van Marije van der Valk en Thijs Boomkens is

morgen én

helder: Zij bieden hun gasten te allen tijde een unieke

overmorgen”

beleving van huiselijkheid en gastvrijheid tegen een
eerlijke prijs. In 2016 openden zij Van der Valk Hotel
Nijmegen-Lent aan de voet van de Waalbrug en sindsdien ontvangen zij dagelijks vele zakelijke én particuliere
gasten.

De Van der Valk vestiging is gebouwd volgens de normen
van het BREEAM Excellent certificaat en in combinatie
met de (gouden) Green Globe het meest duurzame hotel
van Gelderland. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel
van de familie omdat zij generatie-overschrijdend ondernemen: een volgende generatie Valken kan op die manier
profiteren van de vestiging en exploitatie.

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent

+31(0)24 792 02 02

HotelNijmegenLent

Hertog Eduardplein 4

sales@nijmegen.valk.com

HotelNijmegen-Lent ￼

6663 AN Nijmegen-Lent

www.valknijmegen.nl

HotelNijmegenLent

Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn inclusief BTW. en non commissionable

Marije van der Valk & Thijs Boomkens

BEKIJK
VIDEO KEVIN & SOPHIE

Waarom uw bijeenkomst bij
Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent?

•

Perfect bereikbaar per auto én OV vanwege
de ligging aan Station Nijmegen-Lent

• 12 zalen
• congressen tot wel 450 personen
• boardroom op de 14e etage

DE VIRTUELE

•

Complete vergaderarrangementen

•

Live Cooking faciliteiten

•

Moderne audiovisuele apparatuur

•

Mogelijkheden voor streaming

TOUR

•

Daglicht & climate control

•

Gratis WIFI via glasvezel

•

263 gratis parkeerplaatsen in eigen garage

•

Overnachten in 1 van de 116 hotelkamers

•

Restaurant, hotelbar en terras op het zuiden

Zaal 1

Zaal 2

Waalsprong 1
Oppervlakte: 120m2

Waalsprong 2
Dimensies (lxbxh): 16x7,5x4 m

Privé bar

Daglicht

Zaalverduistering

Keuken

Oppervlakte: 120m2

Dimensies (lxbxh): 16x7,5x4 m

Gratis WiFi

Daglicht

Zaalverduistering

U-vorm
37 pers.

Kring
37 pers.

Theater
100 pers.

School
57 pers.

U-vorm
37 pers.

Kring
37 pers.

Theater
100 pers.

School
57 pers.

Receptie
100 pers.

Gala diner
64 pers.

Cabaret
71 pers.

Carré
44 pers.

Receptie
100 pers.

Gala diner
64 pers.

Cabaret
71 pers.

Carré
44 pers.

Omdat wij met fluctuerende tarieven werken die gebaseerd zijn op
(zakelijke) seizoenen, kunt u voor de meest actuele zaalhuurprijzen
contact opnemen met de afdeling sales via 024 – 792 02 02
of per e-mail: sales@nijmegen.valk.com

Bekijk deze zaal direct online

Bekijk

Omdat wij met fluctuerende tarieven werken die gebaseerd zijn op
(zakelijke) seizoenen, kunt u voor de meest actuele zaalhuurprijzen
contact opnemen met de afdeling sales via 024 – 792 02 02
of per e-mail: sales@nijmegen.valk.com

Bekijk deze zaal direct online

Bekijk

Zaal 3

Zaal 4

Waalsprong 3
Oppervlakte: 120m2

Waalsprong 4
Dimensies (lxbxh): 16x7,5x4 m

Gratis WiFi

Daglicht

Zaalverduistering

Oppervlakte: 112m2

Dimensies (lxbxh): 14x8x4 m

Gratis WiFi

Daglicht

Zaalverduistering

U-vorm
37 pers.

Kring
37 pers.

Theater
100 pers.

School
57 pers.

U-vorm
31 pers.

Kring
31 pers.

Theater
80 pers.

School
42 pers.

Receptie
100 pers.

Gala diner
64 pers.

Cabaret
71 pers.

Carré
44 pers.

Receptie
80 pers.

Gala diner
64 pers.

Cabaret
49 pers.

Carré
36 pers.

Omdat wij met fluctuerende tarieven werken die gebaseerd zijn op
(zakelijke) seizoenen, kunt u voor de meest actuele zaalhuurprijzen
contact opnemen met de afdeling sales via 024 – 792 02 02
of per e-mail: sales@nijmegen.valk.com

Bekijk deze zaal direct online

Bekijk

Omdat wij met fluctuerende tarieven werken die gebaseerd zijn op
(zakelijke) seizoenen, kunt u voor de meest actuele zaalhuurprijzen
contact opnemen met de afdeling sales via 024 – 792 02 02
of per e-mail: sales@nijmegen.valk.com

Bekijk deze zaal direct online

Bekijk

Zaal 5

Zaal 6

De Lentse Lus
Oppervlakte: 32m2

De Warmoes
Dimensies (lxbxh): 8x4x3,4 m

Gratis WiFi

Daglicht

Zaalverduistering

Oppervlakte: 48m2

Dimensies (lxbxh): 8x6x3,4 m

Gratis WiFi

Daglicht

Zaalverduistering

Kring
15 pers.

Boardroom
16 pers.

Theater
25 pers.

School
13 pers.

U-vorm
19 pers.

Boardroom
16 pers.

Theater
49 pers.

School
13 pers.

Receptie
n.v.t.

Gala diner
n.v.t.

Cabaret
n.v.t.

Carré
16 pers.

Kring
19 pers.

Gala diner
n.v.t.

Cabaret
26 pers.

Carré
24 pers.

Omdat wij met fluctuerende tarieven werken die gebaseerd zijn op
(zakelijke) seizoenen, kunt u voor de meest actuele zaalhuurprijzen
contact opnemen met de afdeling sales via 024 – 792 02 02
of per e-mail: sales@nijmegen.valk.com

Bekijk deze zaal direct online

Bekijk

Omdat wij met fluctuerende tarieven werken die gebaseerd zijn op
(zakelijke) seizoenen, kunt u voor de meest actuele zaalhuurprijzen
contact opnemen met de afdeling sales via 024 – 792 02 02
of per e-mail: sales@nijmegen.valk.com

Bekijk deze zaal direct online

Bekijk

Zaal 7

Zaal 8

De Tuinderij
Oppervlakte: 32m2

De Bongerd
Dimensies (lxbxh): 8x4x3,4 m

Gratis WiFi

Daglicht

Zaalverduistering

Oppervlakte: 84m2

Dimensies (lxbxh): 12x7x3,4 m

Gratis WiFi

Daglicht

Zaalverduistering

U-vorm
17 pers.

Boardroom
16 pers.

Theater
25 pers.

School
13 pers.

U-vorm
27 pers.

Boardroom
24 pers.

Theater
70 pers.

School
37 pers.

Kring
17 pers.

Gala diner
n.v.t.

Cabaret
n.v.t.

Carré
20 pers.

Receptie
70 pers.

Gala diner
48 pers.

Cabaret
46 pers.

Carré
32 pers.

Omdat wij met fluctuerende tarieven werken die gebaseerd zijn op
(zakelijke) seizoenen, kunt u voor de meest actuele zaalhuurprijzen
contact opnemen met de afdeling sales via 024 – 792 02 02
of per e-mail: sales@nijmegen.valk.com

Bekijk deze zaal direct online

Bekijk

Omdat wij met fluctuerende tarieven werken die gebaseerd zijn op
(zakelijke) seizoenen, kunt u voor de meest actuele zaalhuurprijzen
contact opnemen met de afdeling sales via 024 – 792 02 02
of per e-mail: sales@nijmegen.valk.com

Bekijk deze zaal direct online

Bekijk

Zaal 9

Zaal 10

De Grift

De Oversteek

Oppervlakte: 28m2

Dimensies (lxbxh): 7x4x3,4 m

Gratis WiFi

Daglicht

Zaalverduistering

Oppervlakte: 28m2

Dimensies (lxbxh): 7x4x3,4 m

Gratis WiFi

Daglicht

Zaalverduistering

U-vorm
n.v.t.

Boardroom
12 pers.

Theater
n.v.t.

School
n.v.t.

U-vorm
n.v.t.

Boardroom
12 pers.

Theater
n.v.t.

School
n.v.t.

Receptie
n.v.t.

Gala diner
n.v.t.

Cabaret
n.v.t.

Carré
n.v.t.

Receptie
n.v.t.

Gala diner
n.v.t.

Cabaret
n.v.t.

Carré
n.v.t.

Omdat wij met fluctuerende tarieven werken die gebaseerd zijn op
(zakelijke) seizoenen, kunt u voor de meest actuele zaalhuurprijzen
contact opnemen met de afdeling sales via 024 – 792 02 02
of per e-mail: sales@nijmegen.valk.com

Bekijk deze zaal direct online

Bekijk

Omdat wij met fluctuerende tarieven werken die gebaseerd zijn op
(zakelijke) seizoenen, kunt u voor de meest actuele zaalhuurprijzen
contact opnemen met de afdeling sales via 024 – 792 02 02
of per e-mail: sales@nijmegen.valk.com

Bekijk deze zaal direct online

Bekijk

Zaal 11

Zaal 12

De Kas

Cloud 14

Oppervlakte: 56m2

Dimensies (lxbxh): 7x8x3,4 m

Gratis WiFi

Daglicht

Zaalverduistering

Krijtbord

Oppervlakte: 60m2

Dimensies (lxbxh): 15x4x3,3 m

Eigen ontvangstruimte

Zaalverduistering

Wijds uitzicht

U-vorm
n.v.t.

Boardroom
12 pers.

Theater
n.v.t.

School
n.v.t.

U-vorm
n.v.t.

Boardroom
12 pers.

Theater
n.v.t.

School
n.v.t.

Receptie
n.v.t.

Gala diner
n.v.t.

Cabaret
n.v.t.

Carré
n.v.t.

Borrel
Op aanvraag

Diner
Op aanvraag

Cabaret
n.v.t.

Carré
n.v.t.

Omdat wij met fluctuerende tarieven werken die gebaseerd zijn op
(zakelijke) seizoenen, kunt u voor de meest actuele zaalhuurprijzen
contact opnemen met de afdeling sales via 024 – 792 02 02
of per e-mail: sales@nijmegen.valk.com

Bekijk deze zaal direct online

Bekijk

Omdat wij met fluctuerende tarieven werken die gebaseerd zijn op
(zakelijke) seizoenen, kunt u voor de meest actuele zaalhuurprijzen
contact opnemen met de afdeling sales via 024 – 792 02 02
of per e-mail: sales@nijmegen.valk.com

Bekijk deze zaal direct online

Bekijk

Combinatie zaal 1 & 2

Combinatie zaal 1, 2 & 3

Waalsprong 1+2
Oppervlakte: 240m2

Waalsprong 1+2+3
Dimensies (lxbxh): 16x15x4 m

Privé bar

Daglicht

Zaalverduistering

Keuken

Oppervlakte: 360m2

Dimensies (lxbxh): 16x22,5x4 m

Privé bar

Daglicht

Zaalverduistering

Keuken

U-vorm
47 pers.

Kring
47 pers.

Theater
200 pers.

School
112 pers.

U-vorm
57 pers.

Kring
57 pers.

Theater
300 pers.

School
168 pers.

Receptie
200 pers.

Gala diner
144 pers.

Cabaret
141 pers.

Carré
64 pers.

Receptie
300 pers.

Gala diner
216 pers.

Cabaret
211 pers.

Carré
84 pers.

Omdat wij met fluctuerende tarieven werken die gebaseerd zijn op
(zakelijke) seizoenen, kunt u voor de meest actuele zaalhuurprijzen
contact opnemen met de afdeling sales via 024 – 792 02 02
of per e-mail: sales@nijmegen.valk.com

Bekijk deze zaal direct online

Bekijk

Omdat wij met fluctuerende tarieven werken die gebaseerd zijn op
(zakelijke) seizoenen, kunt u voor de meest actuele zaalhuurprijzen
contact opnemen met de afdeling sales via 024 – 792 02 02
of per e-mail: sales@nijmegen.valk.com

Bekijk deze zaal direct online

Bekijk

Combinatie zaal 2 & 3

Combinatie zaal 1, 2, 3 & 4

Waalsprong 1+2+3+4
Oppervlakte: 488m2

Waalsprong 2+3

Dimensies (lxbxh): 16x30,5x4 m

Bar

Daglicht

Zaalverduistering

Keuken

Oppervlakte: 240m2

Dimensies (lxbxh): 16x15x4 m

Gratis WiFi

Daglicht

Zaalverduistering

U-vorm
61 pers.

Kring
61 pers.

Theater
450 pers.

School
210 pers.

U-vorm
47 pers.

Kring
47 pers.

Theater
200 pers.

School
112 pers.

Receptie
400 pers.

Gala diner
286 pers.

Cabaret
259 pers.

Carré
96 pers.

Receptie
200 pers.

Gala diner
144 pers.

Cabaret
141 pers.

Carré
64 pers.

Omdat wij met fluctuerende tarieven werken die gebaseerd zijn op
(zakelijke) seizoenen, kunt u voor de meest actuele zaalhuurprijzen
contact opnemen met de afdeling sales via 024 – 792 02 02
of per e-mail: sales@nijmegen.valk.com

Bekijk deze zaal direct online

Bekijk

Omdat wij met fluctuerende tarieven werken die gebaseerd zijn op
(zakelijke) seizoenen, kunt u voor de meest actuele zaalhuurprijzen
contact opnemen met de afdeling sales via 024 – 792 02 02
of per e-mail: sales@nijmegen.valk.com

Bekijk deze zaal direct online

Bekijk

Combinatie zaal 2, 3 & 4

Combinatie zaal 3 & 4

Waalsprong 3+4
Oppervlakte: 248m2

Waalsprong 2+3+4
Dimensies (lxbxh): 16x15,5x4 m

Gratis WiFi

Daglicht

Zaalverduistering

Oppervlakte: 368m2

Dimensies (lxbxh): 16x23x4 m

Gratis WiFi

Daglicht

Zaalverduistering

U-vorm
41 pers.

Kring
41 pers.

Theater
180 pers.

School
98 pers.

U-vorm
51 pers.

Kring
51 pers.

Theater
280 pers.

School
154 pers.

Receptie
180 pers.

Gala diner
144 pers.

Cabaret
119 pers.

Carré
56 pers.

Receptie
300 pers.

Gala diner
216 pers.

Cabaret
189 pers.

Carré
76 pers.

Omdat wij met fluctuerende tarieven werken die gebaseerd zijn op
(zakelijke) seizoenen, kunt u voor de meest actuele zaalhuurprijzen
contact opnemen met de afdeling sales via 024 – 792 02 02
of per e-mail: sales@nijmegen.valk.com

Bekijk deze zaal direct online

Bekijk

Omdat wij met fluctuerende tarieven werken die gebaseerd zijn op
(zakelijke) seizoenen, kunt u voor de meest actuele zaalhuurprijzen
contact opnemen met de afdeling sales via 024 – 792 02 02
of per e-mail: sales@nijmegen.valk.com

Bekijk deze zaal direct online

Bekijk

STREAMING
MOGELIJKHEDEN
Al onze zalen zijn uitgerust met moderne apparatuur
zoals een BOSE-geluidssysteem, beamer en projectiescherm. Wanneer u een podium nodig heeft, kunnen wij
deze uiteraard voor u inhuren.

Ook wanneer u een congres organiseert waarbij niet alle
deelnemers fysiek aanwezig kunnen zijn bieden wij

u in

samenwerking met onze partner WAVRU diverse mogelijkheden
met betrekking tot streaming & hybride events.

Wanneer u vragen heeft over de mogelijkheden, neem dan
contact op met de afdeling sales via 024 – 792 02 02 of per
e-mail: sales@nijmegen.valk.com

Benieuwd naar onze congresmogelijkheden? Bekijk hier een impressie:

VERGADER

ARRANGEMENTEN

VERGADERARRANGEMENTEN

1|3 | vergaderarrangement

2|3 | vergaderarrangement
inclusief lunch

2|3 | vergaderarrangement
inclusief diner

Dit arrangement is inclusief:

Dit arrangement is inclusief:

• Onbeperkt diverse soorten vers gemalen 		

• Onbeperkt diverse soorten vers gemalen

Dit arrangement is inclusief:

BIJ ALLE ARRANGEMENTEN
VERZORGEN WIJ IN DE
PLENAIRE ZAAL:
•

Blocnotes, pennen en meeting mints

•

Flip-over met papier en stiften

•

Beamer en projectiescherm of LCD-TV

•

BOSE-geluidssysteem

•

Gratis WIFI

•

Officekit met conferentiebenodigdheden

• Onbeperkt diverse soorten vers gemalen
koffie, Lipton thee & frisdranken
in de centrale foyer
• Mineraalwater in de vergaderzaal
• Zoete en gezonde lekkernijen, geserveerd
in de centrale foyer
€ 17,50 per volwassene (exclusief zaalhuur)

koffie, Lipton thee & frisdranken

koffie, Lipton thee & frisdranken

in de centrale foyer

in de centrale foyer

• Mineraalwater in de vergaderzaal

• Mineraalwater in de vergaderzaal

• Zoete en gezonde lekkernijen, geserveerd

• Zoete en gezonde lekkernijen, geserveerd

in de centrale foyer
• Live Cooking lunchbuffet, geserveerd
in het restaurant
€ 38,50 per volwassene (exclusief zaalhuur)

in de centrale foyer
• 3-gangen keuzediner inclusief 			
drankenarrangement, geserveerd
in het restaurant
€ 62,50 per volwassene (exclusief zaalhuur)

3|3 | vergaderarrangement
inclusief lunch,
snack & diner
Dit arrangement is inclusief:
• Onbeperkt diverse soorten vers gemalen
koffie, Lipton thee & frisdranken
in de centrale foyer
• Mineraalwater in de vergaderzaal
• Zoete en gezonde lekkernijen,
geserveerd in de centrale foyer
• Live Cooking lunchbuffet, geserveerd
in het restaurant
• Snack Chef’s keuze
• 3-gangen keuzediner inclusief binnenlands
drankenarrangement, geserveerd
in het restaurant
€ 72,50 per volwassene (exclusief zaalhuur)

TIP!
Nog even informeel napraten?
Reserveer een afsluitende borrel!

Ik wil borrelen!

VERGADERBUFFETTEN
Vanaf 10 volwassenen en in combinatie met een vergaderarrangement is het mogelijk om onderstaande buffetten in de zaal te serveren:

Pasta | vergaderbuffet

Indisch | vergaderbuffet

Vegetarisch | vergaderbuffet

• Pasta pesto met zongedroogde tomaten

• Kipsaté met satésaus

• Salade Caprese

• Pasta bolognese

(2 stokjes per persoon)

• Salade geitenkaas met

• Italiaanse salade en salade Caprese

• Gebakken uitjes en kroepoek

• Stokbrood, pittige olijfolie en

• Nasi, bami en friet

• Selectie van seizoen salades

• Atjar en zoetzure komkommersalade

• Seizoens quiche

€ 20,50 per volwassene

€ 20,50 per volwassene

Parmezaanse kaas
€ 20,50 per volwassene

TIP!

walnoten en honing

Liever uitgebreid dineren? Ook dat organiseren wij graag voor u!

Bekijk

BLIJFT U SLAPEN?
KAMERS OM IN WEG TE DROMEN

COMFORT KAMER

QUEEN KAMER

QUEEN KAMER (25m2)
Oppervlakte: 25m2

Regendouche

Boek direct!
Tweepersoons bed

Tablet

Bekijk deze kamer direct online

COMFORT KAMER MET BAD EN DOUCHE (30m2)
Oppervlakte: 30m2

Bekijk

Ligbad en douche

Twin bedden

Omdat wij met fluctuerende tarieven werken die gebaseerd zijn op
(zakelijke) seizoenen, kunt u voor de meest actuele zaalhuurprijzen
contact opnemen met de afdeling sales via 024 – 792 02 02.

Boe direct!

Tablet

Bekijk deze kamer direct online

Bekijk

HOEKKAMER

SKY KAMER

COMFORT HOEKKAMER MET OPEN BADKAMER (30m2)
Oppervlakte: 30m2

Regendouche

Tweepersoons bed

Wijds uitzicht

Boek direct!
Tablet

Bekijk deze kamer direct online

SKY KAMER (30m2) 		 					
Oppervlakte: 30m2

Bekijk

Bubbelbad

Tweepersoonsbed

Gevulde minibar

Boek direct!

Tablet

Bekijk deze kamer direct online

Bekijk

SUITE

SUITE IN THE CLOUDS (60m2)
Oppervlakte:60m2

Bubbelbad

				

Tweepersoons bed

Wijds uizicht

Gevulde minibar

Bekijk deze kamer direct online

Boek direct!
Tablet

Bekijk

Omdat wij met fluctuerende tarieven werken die gebaseerd zijn op
(zakelijke) seizoenen, kunt u voor de meest actuele zaalhuurprijzen
contact opnemen met de afdeling sales via 024 – 792 02 02.

FEESTEN & PARTIJEN
IDEEËN VOOR EEN ONVERGETELIJKE DAG

Een jubileum, verjaardag, doopfeest, afscheid, babyshower of zelfs uw

TIP!

hele trouwdag; wij organiseren het graag! Van een uitgebreid ontbijt tot
een complete feestavond; bekijk hier alle mogelijkheden.

Bekijk

UITGEBREID ONTBIJTBUFFET
in het restaurant

UW GASTEN VERWENNEN
met iets lekkers bij de koffie?

LUNCHBUFFET
in het restaurant

BRUNCHBUFFET
Exclusief in een zaal op de 1e etage*

Op het buffet presenteren wij u diverse brood- en belegsoor-

Gesorteerd gebak, uitgeserveerd aan tafel.

ten, yoghurt met ontbijtgranen en vers fruit. Daarnaast kunt u

Wij zullen met plateaus gebak langs de tafels

genieten van een selectie warme items zoals scrambled eggs,

gaan zodat de gasten zelf een keuze

gekookte eieren, bacon en worstjes, en bakt de ontbijtkok

kunnen maken | € 3,75

graag een ei, omelet of pannenkoek voor u.
Vanzelfsprekend maakt u tijdens het ontbijt

Taartenbuffet

gebruik van vers gemalen koffie, Lipton thee,

Wij plaatsen een buffet met taarten zodat uw

melk, karnemelk en vruchtensappen.

gasten zelf een lekker stuk gebak kunnen
uitkiezen. Bij het taartenbuffet wordt uitgegaan

€ 15,00 per volwassene

van één stuk gebak per persoon, garantie

€ 8,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

aantal is 15 personen. | € 3,75
• Petit fours | € 3,50
• Petit fours met opdruk | € 5,00
• Gesorteerd gebak | € 3,75
• Appelgebak | € 3,75

• Soep van de dag

Aanvang van de brunch is van maan-

• Verschillende broodsoorten

dag t/m zaterdag mogelijk tussen

• Diverse vleeswaren & kaassoorten

11:00 & 12.00 uur en op zondag tussen

• Variëteit aan zoete lekkernijen en handfruit

12:00 & 13.00 uur.

• Saladebuffet met verschillende frisse salades
en dressings
• Grillbuffet, waar diverse soorten vlees en vis

Ontvangst met een feestelijk aperitief
Soep van het seizoen, uitgeserveerd
aan tafel

à la minute worden bereid
• Selectie van warme gerechten

Inhoud buffet:

• Gedurende de hele lunch kunt u onbeperkt

• Een uitgebreid assortiment aan

gebruik maken van koffie, thee, melk
en vruchtensappen

luxe broodsoorten
• Selectie van kleine voorgerechten
• Saladebar; diverse soorten sla met

€ 18,50 per volwassene
€ 8,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

dressings en garnituren
• Verschillende gerookte vissoorten en
koude vleeswaren

* Van maandag tot en met vrijdag vindt er vanaf 25 volwassenen een lunchbuffet plaats in het restaurant. Onder dit aantal

• Diverse warme vis-, vlees en
vegetarische gerechten

kunt u een keuze maken van onze lunchkaart. Bovenstaand

• Snackwand met diverse oer-Hollandse snacks

arrangement is niet te boeken op zon- en feestdagen.

• Verse seizoensgroenten en
aardappelgarnituren
• Koffie, thee en jus d’orange
• Uitgeserveerd petit grand dessert**
€ 32,50 per volwassene*
€ 15,00 per kind (4 t/m 11 jaar)
* vanaf 25 volwassenen, zaalhuur inbegrepen op
zaterdag en zondag **vanaf 50 volwassenen serveren
we in plaats van een petit grand dessert aan tafel een
grand dessertbuffet

LIVE COOKING BUFFET
Het restaurant evenals zaal Waalsprong

PRIJZEN

1 beschikken over een luxe open keuken

€ 37,50 per volwassene

waar onze witte brigade naast het uitge-

excl. drankenarrangement*

breide buffet ook gerechten à la minute
bereidt.

€ 44,50 per volwassene
inclusief huiswijnen (wit, rood en rosé),

Inhoud buffet:

Bavaria tapbier, frisdranken, vruchtensappen,

• Soep van het seizoen,

koffie en thee gedurende 3 uur

uitgeserveerd aan tafel
• Selectie van kleine voorgerechten

€ 17,50 per kind (4 t/m 11 jaar)

• Saladebar; diverse soorten sla met
dressings en garnituren
• Grillbuffet, waar diverse soorten vlees
en vis à la minute worden bereid
• Diverse warme vis-, vlees en
vegetarische gerechten
• Verse seizoensgroenten en
aardappelgarnituren
• Grand dessertbuffet: diverse soorten
bavarois, vers fruit, zoete lekkernijen
en ijstaarten

* vanaf 50 volwassenen, zaalhuur inbegrepen
op vrijdagvond na 18:00 uur, zaterdag en zondag

TRADITIONEEL
KOUD & WARM BUFFET

Soep
• Soep van het seizoen,
uitgeserveerd aan tafel
Voorgerechten
• Dun gesneden kalfspastrami met coleslaw
• Noorse garnalencocktail met
srirachamayonaise
• Rundercarpaccio met geroosterde amandelen
en Parmezaanse kaas
• Galiameloen geserveerd met
vers gesneden ham
• Assortiment gerookte zalm, makreel en forel
• Kipsalade met mandarijnen, munt en Za’atar
• Sashimi van verse vis
• Vegetarische pasta- en couscous salade
• Assortiment Spaanse tapas
• Diverse soorten brood met roomen kruidenboter
• Saladebar: diverse soorten sla
met dressings en garnituren

Hoofdgerechten

PRIJZEN

• Bourgondisch gebraden beenham
met honing-tijm saus

€ 32,50 per volwassene*

• Gelderse runderstoofschotel
• Gebakken kippendijen met

€ 37,50 per volwassene*

seizoensgroenten en een

inclusief een Dame Blanche

tomaten-basilicum siroop

uitgeserveerd aan tafel

• In de oven gegaarde zalmfilet met
gamba’s, knoflook en verse kruiden
• Vegetarische seizoensquiche

€ 40,00 per volwassene*
inclusief een grand dessert buffet

• 2 soorten verse groenten van het seizoen
• Vegetarische nasi
• Gebakken aardappel wedges
• Verse frietjes met mayonaise en appelmoes
De voor- en hoofdgerechten worden
tegelijkertijd op het buffet geplaatst.
Vraag ook naar onze veganistische
mogelijkheden.

€ 19,50 per kind (4 t/m 11 jaar)
* vanaf 25 volwassenen, zaalhuur inbegrepen
op vrijdagavond na 18.00 uur, zaterdag en zondag.

HALAL BUFFET

Soep
• Soep van het seizoen,
uitgeserveerd aan tafel
Voorgerechten
• Dun gesneden kalfspastrami met coleslaw
• Noorse garnalencocktail
met srirachamayonaise
• Rundercarpaccio met geroosterde
amandelen en Parmezaanse kaas
• Galiameloen geserveerd met lamsham
• Assortiment gerookte zalm, makreel en forel
• Kipsalade met mandarijnen, munt en Za’atar
• Sashimi van verse vis
• Vegetarische pasta- en couscous salade
• Assortiment Spaanse tapas
• Diverse soorten brood met roomen kruidenboter
• Saladebar: diverse soorten sla
met dressings en garnituren

Hoofdgerechten

PRIJZEN

• Lamsstoofschotel
• Gebakken kippendijen met seizoensgroenten

€ 32,50 per volwassene*

en een tomaten-basilicum siroop
• Krokant gebakken kiphaasjes
met kokos-currysaus
• In de oven gegaarde zalmfilet met

€ 37,50 per volwassene*
inclusief een dame blanche
uitgeserveerd aan tafel

gamba’s, knoflook en verse kruiden
• Vegetarische seizoensquiche
• 2 soorten verse groenten van het seizoen
• Vegetarische nasi
• Gebakken aardappel wedges
• Verse frietjes met mayonaise en appelmoes
De voor- en hoofdgerechten worden
tegelijkertijd op het buffet geplaatst.

€ 19,50 per kind (4 t/m 11 jaar)
* vanaf 25 volwassenen, zaalhuur inbegrepen
op vrijdagavond na 18.00 uur, zaterdag en zondag.

UITGESERVEERDE
DINERS

ALL-IN ARRANGEMENT
Royaal (gedurende 5 uur)

Onze chef-koks werken graag met streek-

Dit arrangement is inclusief:

gebonden seizoensproducten. Wij doen u
graag een passend menuvoorstel op basis
van uw wensen en budget, maar u kunt
ook een keuze maken uit ons maandelijks
wisselend keuzemenu.

• Ontvangst met koffie of thee en gebak,
gepresenteerd vanaf een taartenbuffet
• Borreluurtje inclusief een assortiment 		
bittergarnituur; bitterballen, mini loempia’s,
kaassticks, kokosbitterballen en chicken bites

PRIJZEN
Uitgeserveerd 3-gangen keuzemenu
vanaf € 36,50 per volwassene*
Uitgeserveerd 4-gangen keuzemenu
vanaf € 44,00 per volwassene*

• Keuze uit (voor de gehele groep):
- Traditioneel koud- & warm buffet
inclusief een Dame Blanche
óf
- Uitgeserveerd 3-gangen keuze diner
• Huiswijnen (wit, rood en rosé), Bavaria
tap bier, Bavaria 0.0%, frisdranken, 		
vruchtensappen, koffie en thee inclusief

Wereldeters kindermenu

€ 63,00 per volwassene*

Het aanbod voor de kinderen is

€ 25,00 per kind (4 t/m 11 jaar)

seizoensgebonden, onze medewerkers
sturen u graag het meeste actuele menu toe.
Vanaf € 10,50 per kind (4 t/m 11 jaar)
* vanaf 25 volwassenen, zaalhuur inbegrepen
op vrijdagavond na 18.00 uur, zaterdag en zondag.

* Vanaf 25 volwassenen, zaalhuur inbegrepen op
vrijdagavond na 18.00 uur, zaterdag en zondag

TROUWEN
Vanaf de ceremonie tot de receptie,

kunnen bespreken. Het gaat tenslotte

gevolgd door het diner en het feest,

om de mooiste dag van uw leven!

of u het nu intiem viert of groots, wij
nemen u graag de hele organisatie uit

Vanzelfsprekend kunnen u en uw

handen! Omdat ons hotel een officiële

gasten bij ons blijven overnachten.

trouwlocatie van de gemeente Nijmegen

Voor het bruidspaar reserveren wij graag

is, kan de ceremonie voltrokken worden

Suite “In the Clouds” of één van onze

in één van onze sfeervolle zalen of,

andere kamertypes.

afhankelijk van het aantal gasten,
in “Cloud 14” op de bovenste etage.
In deze brochure vindt u diverse suggesties met betrekking tot (receptie)arrangementen en dinermogelijkheden. Graag
nodigen wij u uit voor een rondleiding
waarna we uw wensen persoonlijk

TIP!
Deze bruidsparen gingen u voor.
Bekijk hier hun ervaringen.

Lees meer

CAPACITEIT
Onze zalen zijn geschikt voor het organiseren van een ceremonie,

overnachten. Voor het bruidspaar reserveren wij graag Suite

diner, receptie en/of feest. Uiteraard zijn de zalen sfeervol gedeco-

“In the Clouds” of één van onze andere kamertypes.

reerd. Vanzelfsprekend kunnen u en uw gasten bij ons blijven

Zaal

HANDIG OM TE WETEN…

Audiovisuele middelen

Bloemen

Al onze zalen zijn uitgerust met moderne apparatuur zoals een

Heeft u speciale wensen met betrekking tot de bloemversiering?

BOSE-geluidssysteem, beamer en projectiescherm. Wanneer u een

Wij bespreken graag met u de mogelijkheden!

podium of dansvloer nodig heeft, kunnen wij deze uiteraard voor u

M2

Ceremonie

Diner

Receptie

Feest
75% staplaats
25% zitplaats

huren.

Feest op maat
De genoemde arrangementen in deze brochure kunnen volledig

Parkeren

worden aangepast aan uw wensen.

Onze ruime parkeergarage biedt plek aan meer dan 260 auto’s

Waalsprong 1		120		
Waalsprong 2		
120		

100			
100			

64		
64		

100
100

75

en is kosteloos voor onze gasten. In de garage bevinden zich

Afscheidsdiensten & condoleances

8 oplaadpunten van Ecotap.

Wij werken samen met diverse partijen in de uitvaartbranche.

75

Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met
Wellness & fitness

de afdeling sales via 024 792 02 02 of via sales@nijmegen.valk.com

Ons hotel beschikt over een kleinschalige wellnessruimte met

Waalsprong 3		120		

100			

64		

100

75

Waalsprong 4		
112		

80			

64		

80

60

Waalsprong 1-2		240		

n.v.t.			

144		

200

150

Waalsprong 1-3		
360		

n.v.t.			

216		

300

225

Waalsprong 3-4		248		

n.v.t.			

144		

200

135

DUURZAAMHEID

Waalsprong 1-4		
488		

n.v.t.			

286		

400

285

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent is één van de meest duurzame

De Bongerd		 84		

70			

48		

70

55

een sauna, stoombad, voetenbaden, ligbedden en een belevingsruimte. Tijdens uw verblijf kunt u kosteloos gebruik maken van
alle faciliteiten.

hotels in Nederland en daar zijn we bijzonder trots op! We zijn in
bezit van het BREEAM Excellent certificaat en het Green Globe

GREEN GLOBE

Bekijk

certificaat.

Cloud 14		
60		
25			

Op aanvraag		
Op aanvraag

n.v.t.

DUURZAME INITIATIEVEN
Benieuwd naar al onze duurzame initiatieven?
Bekijk ze via de buttons!

Bekijk

AFSPRAAK MAKEN?
Wij nodigen u graag uit in ons hotel voor een
rondleiding, waarna we onder het genot van
een kop koffie of thee uw wensen persoonlijk
kunnen bespreken. We zijn u graag van dienst!
Afdeling Banqueting & Sales

Telefoon: 024 792 02 02
Mail: sales@nijmegen.valk.com

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen-Lent

www.valknijmegen.nl
HotelNijmegenLent
HotelNijmegen-Lent ￼
HotelNijmegenLent

Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn inclusief BTW.

NATUURLIJK GASTVRIJ

