Party

bijzonder feestelijk

&

Verrassend
Sfeervol

Va n d e r Va l k H o t e l A R A

VOOR ELKE GELEGENHEID

Wij bieden u verschillende sfeervolle ruimtes voor kleine en grote gezelschappen.

U heeft iets te vieren?

Twee zalen hebben een eigen bar, een daarvan heeft zelfs een eigen terras.

Op een unieke locatie?
Met persoonlijke service en een goede keuken?

U kunt bij ons rekenen op flexibiliteit, gastvrijheid, professionaliteit

Natúúrlijk... Van der Valk Hotel ARA!

en aandacht voor detail!

&

Gastvrij

Verzorgd
Wat u ook te vieren heeft, wij verzorgen het graag tot in de puntjes. De service en gastvrijheid
van Van der Valk Hotel ARA gecombineerd met het adembenemende uitzicht op de rivier
de Oude Maas maken uw feest tot een ware belevenis. Onze partymanager houdt alles
nauwlettend in de gaten, zodat u zelf niets anders hoeft te doen dan genieten.

&

Buffet
à la carte

Bij Van der Valk Hotel ARA staat flexibiliteit

Uw buffet bestaat uit minimaal 4 voorgerechten, 3 hoofdgerechten, 1 groentegerecht en 1 aardappelgerecht.

voorop. Daarom vinden wij het logisch dat

De voorgerechten worden altijd geserveerd met verschillende soorten luxe brood, gezouten boter en

u zelf bepaalt uit welke gerechten uw buffet

kruidenboter. U bent vrij in de keuze of u van onze dessertvoorstellen gebruik wilt maken.

bestaat.

SOEPEN

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

€ 2,25 per gerecht:

€ 3,25 per gerecht:

€ 5,00 per gerecht:

• Krachtige ossenstaartsoep met pestoroom

• Visplateau met diverse gerookte vissoorten en diverse sauzen

• Mini schnitzels met gebakken champignons en ui

• Gevogeltebouillon met kerrieroom

• Gerookte zalm met bieslook crème fraîche

• Gebraden fricandeau met een rode portsaus

• Lichtgebonden kalfsbouillon met basilicumroom

• Serranoham met diverse soorten meloen

• Gegrilde kipfilet, gegratineerd met mozzarella in een

• Soep van pomodoritomaten met geslagen room

• Salade van serranoham, appel, rucola, roquefort en een notenmix
met een dressing van rode wijnazijn

• In kruidenboter gebakken mosselen met verse groenten

VOORGERECHTEN

• Gegrilde rosbief met verse pestodressing en rucola

€ 2,25 per gerecht:

• Kip Caesar: vers gegrilde kip, romeinse sla, rode ui, roma tomaten,

• Aardappelsalade met spekjes, augurk, appel en verse bieslook
• Pastasalade van penne met tonijn, rode ui, paprika, olijven en ei

tomatensaus

croutons, ei, Parmezaanse kaas en knoflookdressing

€ 5,50 per gerecht:
• Pikant gekruide kipreepjes met ui, paprika, taugé en

• Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, rucola, zonnebloempitten
en truffelcrème

champignons
• Vlaams stoofpotje van rundvlees afgeblust met donker

VOORGERECHTEN

bier en een garnituur van ui en wortel

€ 2,75 per gerecht:

€ 3,75 per gerecht:

• Zalmsalade met cocktailsaus en Noorse garnalen

• Gerookte eendenborst met amarene kersen

anders reeds gesneden gepresenteerd) met honing-

• Vleessalade met diverse vleeswaren en rauwkost

• Gravad lachs: zalm gemarineerd met dille, mosterd, zout en suiker

tijmsaus

• Griekse salade: olijven, fetakaas, rode ui, komkommer en tomaat

• Antipastischotel: Ibericoworst, pastrami, serranoham en spinata

• Salade van gerookte kip, haricots verts, tomaat, paprika en
olijven met een kerriesausje
• Salade van bleekselderij, appel, gerookte kip, walnoten en

• Hele beenham geserveerd uit de klem (vanaf 30 personen,

romana met een balsamicostroopje

• Gebakken zalmfilet met witte wijnsaus
• Stoofpotje van vis en verse groenten

• Vitello tonato: gemarineerde kalfsrosbief met tonijnmayonaise,
rode ui en olijven

mandarijn aangemaakt met honing-yoghurt crème fraîche
• Salade caprese: roma tomaten met zachte buffelmozzarella,
verse basilicum en mooie olijfolie
• Salade van Romeinse sla, gerookte forel, scampi’s, roma
tomaten, croutons en zonnebloempitten

Uiteraard kunt u het buffet uitbreiden met extra gerechten!
(wij attenderen u erop dat minder gerechten helaas niet mogelijk zijn)
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Buffet
à la carte

Naast de buffetten is uiteraard meer mogelijk.
In overleg stellen wij het diner samen zoals
u dat wenst!

HOOFDGERECHTEN

GROENTENGERECHTEN		

DESSERTBUFFETTEN

€ 6,00 per gerecht:

€ 2,50 per gerecht:

Buffet A, € 6,00 per persoon:

• Varkenshaasmedaillons met champignonroomsaus

• Provençaalse ratatouille van aubergine, courgette, tomaat, ui,

• IJstaarten

• Surf and Turf: biefstukpuntjes en gamba’s in een teriyakisaus met
oosterse groenten
• Combinatie van langzaam gegaarde varkensprocureur en
buikspek met calvadossaus
• Gamba’s gemarineerd in olijfolie, knoflook en rode pepertjes
• Kabeljauwfilet met prei en een romige kreeftensaus

knoflook en verse kruiden

• Verschillende soorten ijs geserveerd in glaasjes

• Gemengde groentenschotel

• Slagroomsoesjes met chocoladesaus

• Mix van bloemkoolroosjes en broccoli met romige kaassaus

• Vers fruit salade

• Mix van haricots verts, champignons, spekjes en groene asperges

• Diverse soorten bavarois

(toeslag € 1,00)

• Chocolade mousse

• Stoofpeertjes
• Rode kool gestoofd in rode wijn met appeltjes

HOOFDGERECHTEN

Buffet B, € 7,00 per persoon:
Als buffet A aangevuld is met:

€ 7,00 per gerecht:

AARDAPPEL- PASTAGERECHTEN

• Crème brûlée

• Rumpsteak van het Angusrund met een rode wijnsaus en groene

€ 2,50 per gerecht:

• Tiramisu originale

peperkorrels

• Aardappelkroketjes

• Lamsspiesjes in provençaalse marinade met een honing-tijmsaus

• Gebakken aardappels met knoflook en tijm

Buffet C, € 8,00 per persoon:

• Gegrilde roodbaarsfilet gemarineerd met groene pesto

• Röstirondjes

Als buffet A aangevuld is met:

•G
 eroosterde aardappels met olijfolie, provençaalse kruiden en knoflook

• Kaasplateau

• Aardappeltaartjes

• Strawberrytree (seizoensgebonden)

• Pommes duchesse
• Wedges, cajun gekruid in de schil
• Citroenspaghetti met olijven, gepofte cherrytomaten en verse kruiden
• Witte rijst
• Tagliatelle met verse pesto en gepofte tomaatjes

Geef aan uw evenement een feestelijk tintje
en proost met een glas prosecco

&

Dinner
in style

Gezellig dineren met vrienden of familie? In één van onze sfeervolle zalen, stelt u vanaf 15
personen uw 3-gangen keuzemenu voor € 33,50 per persoon (exclusief zaalhuur) samen,
bestaande uit 2 voorgerechten, 3 hoofdgerechten en 1 nagerecht.

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

• Proeverij van 4 kleine voorgerechtjes

• Gegrilde zalmfilet met een saus van Noilly Prat en verse kervel

• Bombe van gerookte zalm en Noorse garnalen met

• Op de huid gebakken kabeljauwfilet met kreeftensaus

wasabimayonaise

• Gegrilde roodbaarsfilet met knoflook en rozemarijn

• Knoflookgamba’s gegratineerd met Parmezaanse kaas

• Varkenshaas met champignonroomsaus

• Combinatie van zalmtartaar en een kopje kreeftensoep

• Varkenshaas medaillons met pesto en een serranoham chipje

• Rundercarpaccio met truffelmayonaise, pompoenpitten, bosui en

• Suprême van maiskip met een romige truffelsaus

Parmezaanse kaas
• Groentetuintje met kruidenkaas van pesto en tomaat en groene
asperges, roodlof en venkel
• Steak tartare met sjalotjes, kwarteleitjes en een gel van
cornichons (toeslag € 1,50)
• Trio van vis met filet americain van zalm, gekonfijte scampi’s en
sashimi van tonijn (toeslag € 1,50)

• Hele dorade met provençaalse vulling en seizoensgroenten
(toeslag € 2,50)
• Rumpsteak van het Angusrund met een saus van rode port en
bospaddenstoelen (toeslag € 5,00)
• Op de huid gebakken zeebaars met tomatensalsa (toeslag € 2,50)
• Toscaans gemarineerde kalfsspiesjes met
rode wijnsaus (toeslag € 2,50)

• Krachtige ossenstaartsoep met een pestoroom
• Gevogeltebouillon met kerrieroom
• Lichtgebonden kalfsbouillon met basilicumroom
• Soep van pomodoritomaten met geslagen room

Onze keukenbrigade werkt met seizoensgebonden
producten, uw 3-gangen diner verandert met de

DESSERTS

jaargetijden mee. Onze kaart wijzigt 3 keer per jaar.

• Crème brûlée van vanille met vanille-ijs
• Trio van chocolade: huisgemaakte brownie, witte
chocolademousse en chocolade ijs
• Tiramisu originale
• Huisgemaakte cheesecake van citrusvruchten met
bosvruchtencompote
• Frambozenbavarois met aardbeien sorbetijs en merengue
• Grand dessert du chef bestaande uit 4 items

Wij zijn trots op onze wijnkaart
en adviseren u graag bij uw keuze
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Drinks
and sweets

Verjaardag? Jubileum? (Personeels)feest? Wij bieden
diverse opties om het uw gasten aan niets te laten
ontbreken. Van feestelijke petit fours tot een uitgebreide
bier & wijnkaart.

DRANKENARRANGEMENT

BUBBELS

In plaats van drankjes op nacalculatie kunt u ook

Terrasses Du Sud Cuvée Prestige | Frankrijk

€ 4,50

Bavaria malt

kiezen voor een drankenarrangement

Bottega Prosecco Spumante DOC | Veneto, Italië

€ 5,25

Bavaria wit

Drankenarrangement voor 4 uur op basis van

Anna de Codorniu Blanc de Blanc | Cava, Spanje

€ 5,50

Radler

Hollands assortiment, inclusief prosecco-ontvangst € 27,00 p.p.
Elk extra half uur op basis van Hollands assortiment € 3,50 p.p.

NET GEEN BIER
0,0%
0,0%
0,0%

Radler 2.0

VAN DE TAP/DRAFT BEER

2,0%

€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25

Bavaria Pils

(25 cl.)

5,0%

€ 2,65

PATISSERIE

Hollands assortiment bestaat uit:

La Trappe Wit

(30 cl.)

5,5%

€ 2,65

Kiest u voor iets kleins zoals een petit glacé of liever een stuk

Koffie en thee / jus d’orange / frisdranken / tapbier /

La Trappe Dubbel

(30 cl.)

7,0%

€ 4,25

taart? Onze lokale banketbakker maakt de meest overheerlijke

huiswijnen / sherry / port / vermouth / jenever / vieux

La Trappe Blond

(30 cl.)

8,0%

€ 4,25

creaties.

Palm

(33 cl.)

5,2%

€ 4,25

Buitenlands gedistilleerd valt buiten het drankenarrangement en is

Cornet Oaked Blond

(30 cl.)

8,5%

€ 4,95

Petit glacé vanaf

€ 2,00

op basis van nacalculatie.

De Molen Vuur&Vlam IPA

(25 cl.)

6,2%

€ 4,50

Diverse gebaksoorten vanaf

€ 3,00

Kaapse Harrie Saison

(25 cl.)

6,1%

€ 4,50

Bruidstaart vanaf

€ 7,50 p.p.

Petit four vanaf

€ 2,50

Viennoiserie vanaf

€ 2,50

DRANKEN
Koffie en thee vanaf

€ 2,35

SPECIAAL

Frisdranken vanaf

€ 2,65

Kasteel bruin

11,0%

€ 4,95

Tafelwater per fles

€ 4,95

Urthel Samaranth

11,5%

€ 4,95

Bier

€ 2,65

Guiness

4,2%

€ 4,50
€ 8,00

Huiswijnen vanaf

€ 3,95

Guiness (pint)

4,2%

Binnenlands gedistilleerd vanaf

€ 3,50

Magners Irish Cider (pint)

4,5%

€ 6,75

Buitenlands gedistilleerd vanaf

€ 4,25

Bavaria Glutenvrij

5,0%

€ 2,95

HUISWIJNEN

ROTTERDAM? ECH WEL!
KAAPSE BROUWERS

Witte wijnen
Kaapmoed Chenin Blanc | Zuid-Afrika

€ 3,95

Kaapse Karel American Bitter

(33 cl.)

4,9%

€ 4,95

Clement Bosquet Chardonnay | Lanquedoc, Frankrijk

€ 4,10

Kaapse Harrie Saison

(33 cl.)

6,1%

€ 4,50

Kaapse Carrie Strong IPA

(33 cl.)

6,5%

€ 4,95

Kaapse Gozer Stout

(33 cl.)

9,8%

€ 5,95

Rosé wijn
Terrasses Du Sud Rosé | Frankrijk

€ 3,95

Rode wijnen
MontGras Red Blend | Colchaqua Valley, Chili

€ 3,95

MontGras Merlot | Colchaqua Valley, Chili

€ 4,10

Zoete wijn
Kloster Gold | Moezel, Duitsland

€ 3,75

Nieuwsgierig naar onze gehele bier & wijnkaart?
Kijk op onze website.
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Tasty
snacks

Voor de lekkere trek hebben wij verschillende mogelijkheden.
Uiteraard kunt u hier ook zelf een invulling aan geven. Verras
uw gasten met een klein puntzakje frites, een mooie amuse,
exclusief fingerfood of verse en knapperige cruditees.

ARRANGEMENTEN

&

Tasty
walking dinner

Een keer iets anders? Wij serveren graag voor uw gezelschap
een walking dinner voor € 42,50 per persoon (exclusief
zaalhuur). Een walking dinner bestaat uit diverse kleine
gerechten welke doorlopend worden gepresenteerd.

WALKING DINNER

Arrangement Deluxe, € 5,50 per persoon:
• Steak tartare met olijfolie, sjalotjes, kwarteleitjes, gele uitjes,

• Pinda’s en gemengde nootjes
• 1x combinatie van Hollandse kaas, salami

piccalilly en gel van cornichons

• 1x combinatie van 5 heerlijke wraps

• Ceviche van kabeljauw met komkommer-ginschuim, zoetzure

• 1x ronde van oer-Hollandse bitterballen

komkommer, wasabimayonaise en Japans krokantje

• 1x diverse gemengde warme hapjes

• Crunchy cheese bites met geitenkaas in filodeeg, waterkers

• 1 x Flammkuchen (krokant deeggerecht uit de Elzas)

en harissa crème fraîche
• Vietnamese Pho soep met oosterse groenten, noedels en

Arrangement Excellent, € 7,00 per persoon:

kwarteleitjes

Als Arrangement Deluxe aangevuld is met:

• Tandoori kipfilet met crème van wortel en mangochutney

• 1x torpedo garnalen en kaastengels

• Lauwwarme tataki van tonijn met unagi saus, Japans 		
Arrangement Superior, € 9,95 per persoon:

krokantje en wakame

Als Arrangement Deluxe aangevuld is met:

• Kalfswang met citroen-saliemayonaise en crème van

• Olijven en macadamianoten

bloemkool

• 1x knoflookworstjes en oud Rotterdamsche kaas met

• Bloedsinaasappelsorbetijs met Atsina cress en 			

truffelcrème

pistachecrumble

• 1x kleine amuseglaasjes met heerlijke lekkernijen

• Bloempotjes met crème karamel en crumble van chocolade

• 1x twee stokjes saté met pindasaus en stokbrood

brownie

Onze keukenbrigade werkt met
seizoensgebonden producten, uw walking
dinner verandert met de jaargetijden mee.
Onze kaart wijzigt 3 keer per jaar.

Verfris uw gasten met heerlijk schepijs
geserveerd uit een echte ijscokar

BLOEMPOTJE VAN CRÈME KARAMEL

&

Tasty
barbecue

Een barbecue organiseren samen met uw vrienden of familie met uitzicht op de Oude Maas?
Voor groepen vanaf 25 personen geniet u van verschillende salades en kijkt u toe terwijl
heerlijke diverse gerechten op onze barbecue voor u worden bereid.

BBQ ARRANGEMENT

BIJGERECHTEN & SAUZEN

BBQ Deluxe, € 34,50 per persoon:

BBQ Deluxe & BBQ Superior:

• Merguez worstjes

• Stokbrood met kruidenboter, gezouten boter en olijventapenade

• Runderhamburgers

• Pasta salade met verse pesto, paprika, tomaat en olijven

• Grain-Fed Flat Iron (sukade) steak

• Komkommersalade met paprika, dille, rode ui en crème fraîche

• Saté van varkenshaas

• Verse aardappelsalade met zongedroogde tomaten, kappertjes en

• Kippendijen gemarineerd met Harissa, yoghurt, honing en
citroenzest

zachte kiprollade
• Couscous salade met fetakaas en verse bladpeterselie uit eigen tuin
• Salsa Verde met tal van kruiden uit onze eigen moestuin, knoflooksaus
en homemade BBQ saus

BBQ ARRANGEMENT

• Spicy aardappelwedges

BBQ Superior, € 39,50 per persoon:

• Ratatouille (stoofpotje van courquette, paprika, aubergine, knoflook en

• Chorizo worstjes
• Runderhamburgers van 100% puur Angus vlees

tomaat)
• Satésaus

• Grain-Fed Flat Iron (sukade) steak
• Lamsrump biefstukjes met Provençaalse marinade
• Spareribs van Ibericovarken
• Spiesjes van pittige gamba’s
• Kippendijen gemarineerd met Harissa, yoghurt, honing en
citroenzest

MOOI AANGEKLEED
Liever in een aparte zaal? Wij dekken de tafels voor u op en zorgen
voor een sfeervolle inrichting, van loungehoek en ledverlichting
tot de bloemen op tafel. Wij maken de menukaarten, met indien
gewenst een speciaal door u geschreven tekst.

Heeft u speciale bloemwensen in een bepaalde kleur, onze
huisbloemiste verzorgt het graag!

Nog meer wensen?
Hoe u het ook wilt, veel is mogelijk bij Hotel ARA.

&

Brunch
voor gezelschappen

U wilt het liever niet te laat maken aangezien u gasten heeft die van ver komen?
Bij Van der Valk Hotel ARA geen probleem, van 11:00 uur tot 14:30 uur serveren
wij voor gezelschappen vanaf 25 personen een brunch voor € 32,50 per persoon
(exclusief zaalhuur).

Wij ontvangen u met een feestelijk glas prosecco. Aansluitend serveren wij een kopje verse soep aan tafel,
waarna het buffet wordt geopend. De brunch wordt afgesloten met een heerlijk dessertbuffet.

Tomaten-crèmesoep met geroosterde paprika
***

KOUDE GERECHTEN

WARME GERECHTEN

• Gegrilde rosbief met mosterd-pestodressing en rucola

• Combinatie van rundvlees- en garnalenkroketten

• combinatie van diverse gerookte vissoorten met

• Gebakken zalmfilet met romige kruidensaus

bieslook-crème fraîche

• Mini pasteitje met kipragout

• Ardennerham met meloen

• Gebraden fricandeau met rode wijnsaus

• Komkommersalade met yoghurtdressing

• Aardappel kroketjes

• Tomatensalade met mozzarella en basilicum

DESSERT

• Groene salade met geitenkaas, rode ui, zonnebloempitten, croutons, tomaat en een knoflookdressing

• Brusselse wafels met warme kersen

• Diverse zoetigheden

• Vers fruit met slagroom
• Vruchtenbavarois

BROOD

• Diverse ijssoorten

• Diverse soorten luxe brood en broodjes geserveerd

• Chocolademousse

met boter en kruidenboter
***

Onbeperkt koffie, thee, melk en jus d’orange

Voor kinderen tot 12 jaar hebben wij een aparte kinderbrunch (vanaf 10 kinderen) à € 14,50
die bestaat uit pommes frites, bitterballetjes, frikadellen, kipnuggets, appelmoes en mayonaise

&

Hightea

Iedere dag van 14.00 uur tot 17.00 uur kunt u
vanaf 2 personen gezellig met vrienden of familie
“High Tea-en” (€ 21,50 per persoon).

Tijdens de High Tea serveren we verschillende theesoorten (voor de

&

High
wine

Alle zoetige liflafjes en theesoorten maken
plaats voor hartige versnaperingen en diverse
wijnen! (€ 26,50 of € 32,50 per persoon).

Geen theeliefhebber? Kom genieten van de ARA High Wine,

liefhebbers is er koffie) met diverse lekkernijen:

dagelijks van 14:00 uur tot 17:00 uur (vanaf 2 personen).

ASSORTIMENT LUXE SANDWICHES

SPRANKELENDE ONTVANGST

• Sandwich belegd met huisgerookte zalm

In ons restaurant ontvangen wij u met een heerlijk glas

• Sandwich belegd met gerookte kip

prosecco. Een privé-ruimte met uw gezelschap is ook mogelijk.

• Sandwich belegd met carpaccio en truffelcrème
• Sandwich belegd met komkommer en huisgemaakte dressing

ASSORTIMENT MINI ZOETWAREN

PURE VERWENNERIJ
Met de seizoenen mee creëert onze keuken het beste van de

• Vers appelpuntje

menukaart geserveerd in kleine culinaire hapjes.

• Huisgemaakte chocolade brownie

Na de bubbels proeft u diverse koude lekkernijen vergezeld van

• Roodfruit gebakje

een glas huiswijn naar keuze. Een tweede glas wijn volgt met de

• Diverse smaken macarons

warme gerechtjes.

NOG MEER LEKKERS
• Flammkuchen (krokant deeggerecht uit de Elzas)

PREMIUM PROEVERIJ

• Traditionele Engelse scones geserveerd met clotted cream en jam

U kunt ook kiezen voor onze Premium High Wine, in plaats van

• Assortiment luxe bonbons

de twee glazen huiswijn serveren wij vier proefglaasjes luxe

DIVERSE LUXE THEESOORTEN
• Earl Grey, Rooibos Vanilla, China Green Leaf, Fruitgarden, etc.

wijnen, erg leuk voor de liefhebber!
Reserveren is noodzakelijk uiterlijk 1 dag van tevoren.

Reserveren is noodzakelijk uiterlijk 1 dag van tevoren. Graag
attenderen wij u erop dat de High Tea niet maaltijdvervangend is.

HIGH TEA KIDS
Voor kinderen tot 12 jaar hebben wij een High Tea Kids à €12,50,
die bestaat uit onbeperkt limonade, diverse sandwiches, mini
zoetwaren en nog meer lekkers.

Bij gezelschappen vanaf 25 personen verwijzen wij u
graag naar één van onze sfeervolle zalen.
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Mooi
aangekleed

Heerlijk
slapen

Al uw gasten, die liever blijven slapen en niet
dezelfde dag weer naar huis willen rijden, kunnen
voor een aantrekkelijk tarief overnachten.

Hotel ARA beschikt over 80 ruime hotelkamers, waarvan 6

Ter ontspanning bieden wij u een groot

prachtige suites, allen zeer comfortabel ingericht. 39 kamers

binnenzwembad, sauna, solarium en een

hebben een magnifiek uitzicht op de rivier de Oude Maas.

fitnessruimte. In de omgeving kunt u tochten
maken op onze huurfietsen of joggen over de

DELUXE KAMER met tuinzicht

ONZE KAMERS

fietspaden langs de Oude Maas.

• Deluxe kamer
• Deluxe kamer met tuinzicht (2 persoons bed)
• Deluxe kamer met rivierzicht
• Deluxe kamer met rivierzicht (2 persoons bed)
• Junior Suite

Naast het hotel ligt een groot parkeerterrein met
240 gratis parkeerplaatsen.

• Business Suite

ENTHOUSIAST GEWORDEN?

• Executive Suite met infrarood sauna

Voor actuele prijzen, bezoek onze website

• Executive Suite met vergadertafel

www.hotelara.nl of maak vrijblijvend een afspraak

• Romantische Suite

bij Van der Valk Hotel ARA Hotel ARA met de
afdeling Banqueting Carina Pluimert en Kirsten
Versloot 078-6231783.

Ontwaak met de geur van koffie
en warme croissants...

DELUXE KAMER met rivierzicht
Alle prijzen in de brochure zijn onder voorbehoud.

Van der Valk Hotel ARA
Veerweg 10, 3336 LM Zwijndrecht
T. +31 (0)78 62 31 780
F. +31 (0)78 62 31 781
info@hotelara.nl
www.hotelara.nl

