THEATERHOTEL ALMELO
• CHAMPAGNEBRUNCH
• LUNCHBUFFET
• HIGH TEA
• CULINAIRE HAPJES
• LUXE DINER

“Als je 10.000 maaltijden in twee
weken verzorgt en het publiek
unaniem complimenteus is over de
smaak en uitvoering. Dan moet je wel
van heel goeden huize komen”, Gerard
Cornelisse, organisator van de stadsmusical

• WALKING DINER
• BARBECUE
• BUFFETTEN
• EN VELE ANDERE
MOGELIJKHEDEN

CATERING OP MAAT
Het gastvrije scenario en de veelzijdige dienstverlening van Theaterhotel Almelo kunnen op ieder moment en locatie worden ingezet. Van culinaire hapjes tijdens uw bedrijfsfeest tot een luxe viergangendiner op eigen landgoed.
Houdt u van een high tea, culinaire hapjes, uitgebreid zevengangendiner of een uitgebreid barbecuebuffet: onze
chef-kok zal uw verwachting overtreffen. Hij stelt een menu of buffet volledig op maat samen of het nu gaat om
20 of 1.000 personen. Wenst u een kok op uw locatie? Dat kan. Het Theaterhotel beschikt over een buitenkeuken,
waardoor verschillende gerechten á la minute bereid kunnen worden.
Van der Valk Theaterhotel Almelo zorgt voor een passende, culinaire omlijsting voor uw feest of evenement. Alles
wordt tot in de kleinste details uitgewerkt op basis van uw wensen. Het wordt een memorabel succes.

Wijkt u liever uit naar buiten? Dat kan. Wij
beschikken over een unieke buitenlocatie
middenin de Twentse natuur.

Van aankleding tot entertainment en
van buffetten tot diverse workshops. Wij
kunnen u van A tot Z ontzorgen.
Meer informatie vindt u op www.theaterhotel.nl/events

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen
met ons salesteam
via 0546 803 000 of
events@theaterhotel.nl.

THEATERHOTEL ALMELO
www.theaterhotel.nl

Verrassend vanzelfsprekend

Vanuit passie, expertise en
ervaringen kijken zij naar
verschillende mogelijkheden en houden daarbij
rekening met uw wensen.
Samen met hen komt u
tot een volledig voorstel
op maat.

www.dock-19.nl

www.desocieteit.nl

www.tapassolera.nl

Hotel • Restaurant • Theater • Zalen • Congres
Schouwburgplein 1 • 7607 AE Almelo • 0546 803 000 • events@theaterhotel.nl • www.theaterhotel.nl

VERRASSEND
CATERING OP MAAT
VANZELFSPREKEND
VAN DER VALK
THEATERHOTEL ALMELO

