Kerstmarkt 13 en 14 december
Jaiselings Royal Palace, Wernhout
U kunt hier als bedrijf met uw medewerkers bij aansluiten. HIER. event locaties heeft een speciaal arrangement
voor u samengesteld. Zo kunt u al vanaf € 25,00 per persoon (excl. btw) genieten van hapjes en drankjes
(zie Kerstarrangement).
Wilt u een op maat gemaakt arrangement? Dat kan natuurlijk ook. Hiervoor kunt u contact opnemen met HIER.
event locaties via telefoonnummer: 0162 587 570

Kerstarrangement - € 25,00 p.p. excl. btw
U en uw gasten worden ontvangen in een paleis. Bij binnenkomst ontvangen u en uw gasten 3 drank- en 4
hapjesmunten. Deze kunt u inwisselen voor:

Dranken
•
•
•
•
•
•

Water
Sappen
Frisdrank
Bier
Wijn
Alle dranken kosten 1 muntje

Hapjes
•
•
•
•
•
•
•

Little chicken yakitori met pikante pindasaus (warm)
Ambachtelijk gebraden gehaktballetjes met grove mosterd (warm)
Ronde mini pizza met roomkaas, tomaat, oregano, bosui, kaas, rucola en pijnboompitje (warm)
Tomaten wrap - roomkaas - rucola - brie (Vega) (koud)
Spinazie wrap gevuld met gerookte maiskip, ijsbergsla en kruidenspread (koud)
Kruiden wrap gevuld met roomkaas, gerookte zalm, ijsbergsla en bieslook (koud)
Alle hapjes kosten 1 muntje

Mogelijkheden
Munten
Als u uw medewerker graag meer dan 3 drank- of 4 hapjesmunten wilt aanbieden is dit uiteraard mogelijk.
Neem hiervoor telefonisch contact op met onze afdeling sales via 0162 587 570.

Exclusief
Uiteraard is het ook mogelijk om één van de vele zalen van Jaiselings Royal Palace exclusief te boeken.
Bijvoorbeeld om alleen met uw medewerkers te dineren (diner o.b.v. uw wensen), een presentatie te geven of
om uw dankbaarheid uit te spreken over het afgelopen jaar en te proosten op het komende jaar. Op basis van
uw wensen zullen we u dan een voorstel doen. Alles is mogelijk, neem hiervoor telefonisch contact op met
onze afdeling sales via 0162 587 570.
Let op: Dit is alleen mogelijk op 14 december en bij een minimaal aantal van 50 personen.

Locatie
In Wernhout, op een steenworp afstand van de grens met België, staat het prachtige Jaiselings Royal Palace.
Waarschijnlijk de meest bijzondere en in elk geval de grootste locatie van HIER. event locaties.
Dit voormalig klooster op de Belgische grens is een echte ‘eyecatcher’ te midden van de natuurlijke omgeving
die het rustige landgoed biedt. Fantasievol, uniek en veelzijdig; dat zijn de juiste woorden voor de locatie. De
intieme sfeer van toen is goed behouden en wordt gecombineerd met de mogelijkheden van nu.
De kerstmarkt zal plaatsvinden in de Sheherazadezaal en Gasthof der Somweber.

Sheherazadezaal
In de schitterende Oosterse paleiszaal kunt u vanavond
genieten van de exquise geneugten van de
veelgeprezen Oriënt. In deze wereld van verfijnde
aroma's en wervelende feesten werpen imposante
kroonluchters hun klaterende schijnsel op de palmen en
op het weelderige pluche.
In deze betoverende sfeer staan de verschillende
marktkramen opgesteld waar gespecialiseerde
marktkoopmannen en –vrouwen hun waren aanprijzen.

Gasthof der Somweber
‘Wein, Weib, Bierwurste und Gesang’ is het devies dat
deze gemutliche Gasthof bijna uit zijn voegen barsten
van gezelligheid. Met een flinke besneeuwde berg ski’s
voor de deur en een ongekend hoog Tirolergehalte
binnen is het in de noordelijkste Skihut van de Alpen
natuurlijk altijd feest en dansen vrijwel constant de
sleepliften langs de koekoeksklokken aan de muren.

