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Hebt u het voornemen een feestelijke of zakelijk bijeenkomst te houden? Bij Hotel Astoria bent u aan het 

juiste adres. Van borrel tot Bordjesdiner, van koffietafel tot buffet, met ons kunt u alle kanten op. 

 

In onderstaand overzicht hebben wij de verschillende opties voor u op een rijtje gezet. Natuurlijk kunnen wij 

in overleg een arrangement op maat samenstellen en staan wij open voor allerlei suggesties. Hotel Astoria 

kenmerkt zich door gastvrijheid en flexibiliteit en dat willen wij graag met u. 

 

Bordjesdiner 
Een geslaagde manier om te dineren tijdens een feest, zonder onderbreking is het zogenaamde 

bordjesdiner. Hierbij worden verschillende culinaire verassingen geserveerd op kleine bordjes, zodat de 

feestgangers tijdens de conversaties door een hapje kunnen nemen. De gasten kunnen ondertussen variëren 

van gesprekspartner en worden ter plaatse bediend. Een bordjesdiner kan in aantal en in samenstelling 

variëren. Als voorbeeld presenteren wij u de volgende bordjes: 

 

Voorafjes: 

1.  Runderrookvlees met peertjes in honing gemarineerd 

2.  Carpaccio van de Haas 

3.  Miniatuur zalmbonbon gevulde met Hollandse garnalen 

4.  Eendenborst met mango 

5. Lepelamuse met roompaté 

6. Gamba amuse 

Tussendoortje: 

1. Bouillon geserveerd in een glas 

2. Spoom 

Hoofdgerechtjes: 

1. Stamppotje zuurkool met sukade 

2. Zalmmootje op bladspinazie 

3. Kabeljauw met peultjes en Bretonse kreeftensaus 

4. Getrancheerde kip met tomaat/basilicum/mozzarella 

5. Lamsrack met honingtijmjus 

6. Stukje Ossenhaas met rode wijnsaus 
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Dessertjes: 

1. Crème Brulée 

2. Chocolademousse 

3. Huisgemaakte Tiramisu 

4. Petit four 

5. Glaasje met sinaasappelbavarois 

 

Diner 
U kunt ook kiezen voor een vooraf vastgesteld 2- tot 5-gangendiner. In dit geval neemt u aan een volledig 

ingedekte tafel plaats en zult u, net als bij het bordjesdiner, alle gerechten uitgeserveerd krijgen aan tafel. 

Het grote verschil tussen het diner en het bordjesdiner is de flexibiliteit. Omdat de tafel zal worden ingedekt, 

kiest iedereen zijn of haar plek aan tafel waardoor men minder makkelijk kan switchen van plek en 

gesprekspartner.  

 

Buffetten 
Voor grotere gezelschappen vanaf 25 personen, kunnen wij diverse buffetten voor u verzorgen. Deze zullen 

wij in overleg met u samenstellen.  

 

Zalen 
Hotel Astoria beschikt over twee zalen, de Maximazaal en de Emmazaal. Beide zalen zijn voorzien van 

daglicht en klimaatbeheersing en sfeervol ingericht. Het Restaurant is voorzien van deelbare wanden en te 

veranderen in verschillende formaten, al dan niet in combinatie met de Maximazaal.  Het Restaurant is 

voorzien van een gezellige bar. 

 

Alle zalen zijn optioneel te voorzien van: 

 Statafels     Є.Op aanvraag 

 Microfoon met geluidsinstallatie  Є. Op aanvraag 

 Dansvloer     Є.15.00 per M2 

 

Afmetingen: 

Zaal M2 U vorm Theater Klaslokaal Carre/Blok Diner Feest 

Emmazaal 48 
 

20 35 30 20 30 50 

Maximazaal 72 
 

35 50 45 35 50 80 

Restaurant  
 

    100 250 

 


