
Best Western Plus Aldhem****Hotel - Grobbendonk

Van oud naar nieuw
31 december 2017  |  aanvang om 19 u

Gezellig kader 
Lekker eten en drinken
Muzikale omlijsting, met optredens van Pino Baresi, 
Filip D’Haeze , DJ Wout en Milano

‘18
Prijzen

De receptie, het heerlijk menu in zaal 

d’Artagnan of in restaurant Rigoletto, 

een rijkelijk gevuld nachtbuffet, cava als 

aperitief, middernachtbubbels, heerlijke 

wijnen, bieren en softdrinks tot 4.00 

uur, worden u aangeboden aan € 130 

per persoon, all-in (kinderen -12 jaar: 

€ 65 per persoon). Indien u kiest voor 

Rigoletto, dan zijn er receptietafels 

voorzien in d’Artagnan na het diner.

Afspraken

Enkel schriftelijke reserveringen worden 

aanvaard. Gebruik hiervoor het speciale 

inschrijvingsformulier en verstuur dit per 

post naar: Aldhem****Hotel

Jagersdreef 1 - 2280 Grobbendonk

of: per fax naar 014 50 10 13

of: per e-mail via info@aldhem.be.

Reserveren kan ook persoonlijk aan de 

receptie van het hotel. 

Extra diensten

In combinatie met het diner heeft u 

de mogelijkheid te overnachten in 

een luxe dubbel kamer aan de prijs van 

€ 129 per nacht/kamer, of in een junior 

dubbel kamer aan € 99 per nacht/kamer. 

Ontbijt met bubbels voor 2 personen 

is inbegrepen (tot 12.00 uur). Kamers 

blijven beschikbaar tot 14.00 uur. U 

mag tevens gratis gebruik maken van 

zwembad, sauna en turks bad, ook op 

nieuwjaarsdag.

Uw reserveringen voor oudejaarsavond 

zijn pas definitief na vooruitbetaling 

van de deelnamekosten, ofwel via 

overschrijving op BE98 0013 6022 0993, 

ofwel ter plaatse aan de receptie van het 

hotel.

Reserveer tijdig. De plaatsen zijn 

beperkt.



Rigoletto 
Slaatje van kreeft, mango en 

een spie van scampi / Sint-Jacobsvrucht 
*** 

Vegetarisch groentesoepje
met niçoise ‘upgrade’

*** 
Tarbot en zeekraaltjes met jus van kalfs

*** 
Hazerugfilet met Brussels witloof 

en amandelschilfers
*** 

Verrassingsdessert

d’Artagnan 
Slaatje van kreeft, mango en 

een spie van scampi / Sint-Jacobsvrucht 
*** 

Vegetarisch groentesoepje
met niçoise ‘upgrade’

*** 
Filet van speenvarken 

met een jus van Madeira
*** 

Verrassingsdessert

Menu

Jagersdreef 1  |  2280 Grobbendonk

Tel. 014 50 10 01  |  www.aldhem.be

‘18
DRANKEN

Cava, huiswijnen, bieren,
frisdranken en warme dranken

inbegrepen


