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Een belevenis om nooit te
vergeten

Dineren bij Chateau Marquette

MARQUETTE
Lunchen bij Chateau Marquette
Lunchen bij Chateau Marquette kan op verschillende manieren. Alleen, of in klein
gezelschap kunt u binnenlopen en van onze lunchkaart in Restaurant ‘M’ bestellen.
Voor gezelschappen vanaf 10 personen serveren wij een 3-gangen verrassingslunch
á € 42,50 per persoon of een lunchbuffet (vanaf 20 personen) á € 39,50 per
persoon. Vooraf geeft u uw dieetwensen door zodat onze chef-kok en zijn team
daar rekening mee kunnen houden.
Tevens is er de mogelijk tot het opvragen van een menuvoorstel op basis van uw
wensen.
Borrel- en tafelgarnituren
Heerlijke versnaperingen voor bij de borrel. De hapjes worden gepresenteerd op
plateaus waarmee wordt rondgegaan of in buffetvorm gepresenteerd, bijvoorbeeld
tijdens een feestavond.
Borrelgarnituur Klassiek € 9,00 per persoon
5 warme hapjes per persoon
Canapés € 12,50 per persoon
5 luxe canapés per persoon
Borrelgarnituur Deluxe € 10,40 per persoon
Een combinatie van 3 hapjes van borrelgarnituur klassiek en 2 luxe canapés
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Luxe noten en olijven € 2,50 per persoon

Luxe noten, olijven en borrelkazen € 4,50 per persoon
Charcuterie € 9,50 per persoon
Luxe (gedroogde) vleessoorten, borrelkazen en Amsterdams zuur
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High tea
High tea - € 31,95 per persoon
Te reserveren vanaf 10 personen*
Wij ontvangen u en uw gasten met een bruisend aperitief in de vorm van een glas
prosecco.
Gedurende de high tea kunt u onbeperkt genieten van verschillende verse
theesoorten. Op verzoek serveren wij ook een kop verse koffie. Verschillende
soorten koffie zijn niet inbegrepen maar kunnen uiteraard wel besteld worden en
zullen worden berekend op basis van consumptie.
Onze high tea bestaat uit diverse warme, koude, zoete en hartige gerechten zoals
soep, quiche, belegde luxe broodjes met vlees, vis en vegetarisch beleg,
koffiebroodjes, fruit en natuurlijk scones met clotted cream en marmelade.
De high tea dient minimaal 48 uur vooraf te worden gereserveerd.

*Bent u met minder dan 10 personen voor een high tea? Regelmatig organiseren wij
een “High Sunday” waarbij het mogelijk is om al vanaf 2 personen een high tea te
reserveren. Voor de data verwijzen wij u graag naar onze website:
www.landgoed-marquette.com
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Borrel- & receptie arrangementen
Te reserveren vanaf 20 personen
Genoemde prijzen voor onderstaande arrangementen zijn inclusief zaalhuur,
services en btw. Indien een andere invulling gewenst is, maken wij graag een
offerte op maat.

Klassiek borrelarrangement
Onbeperkt koffie, thee met een koekje
Onbeperkt Hollands drankassortiment
5 warme hapjes p.p.
2 uur: € 25,00 per persoon
4 uur: € 42,50 per persoon
Deluxe borrelarrangement
Onbeperkt koffie, thee met een koekje
Onbeperkt Hollands drankassortiment
5 luxe canapés p.p.
2 uur: € 27,50 per persoon
4 uur: € 45,00 per persoon
Uitbreidingen op bovenstaande arrangement zijn uiteraard mogelijk. Wij maken
altijd een offerte op maat en adviseren u bij het samenstellen van de gewenste
invulling.
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Dineren op Chateau Marquette

Restaurant “Het Chateau”
Vanaf 10 personen
Word culinair verrast met een 3-, 4-, 5-, of 6 gangendiner samengesteld door onze Chef-kok.
U geeft bij uw reservering het aantal gangen en eventuele (dieet)wensen, allergieën en
voorkeuren aan. Wij serveren u een dagelijks wisselend menu met verse, lokale ingrediënten
uit het seizoen.
Wanneer u ons bezoekt met een gezelschap vanaf 10 personen dekken wij graag een van onze
stijlkamers op zodat u samen met uw gezelschap in alle rust kunt genieten van de heerlijkheden die
onze chef-kok voor u zal bereiden. Hiervoor rekenen wij zaalhuur. Wij kunnen ook een tafel dekken in
de algemene lunchruimte – De Empirezaal. Voor deze ruimte geldt geen zaalhuur. Eventuele andere
lunchreserveringen kunnen ook in deze ruimte worden geplaatst. Op basis van een menukaart kunt u
(voor het hele gezelschap) één menu samenstellen. Wij houden uiteraard rekening met eventuele
dieetwensen en/of allergieën.
3 gangen menu
4 gangen menu
5 gangen menu
6 gangen menu

€ 47,50 per persoon
€ 57,50 per persoon
€ 67,50 per persoon
€ 77,50 per persoon

Wijnarrangementen
Bij lekker eten hoort voor velen een goed glas wijn. Soms valt het niet mee om de juiste wijn
te kiezen en bovendien past bij ieder gerecht weer andere wijn.
Onze sommelier kan u helpen door een selectie te maken uit onze wijnkelder. Hij schenkt
dan bij elke gang de wijn die daar het beste bij past. Santé!
3-gangen wijnarrangement
4-gangen wijnarrangement
5-gangen wijnarrangement
6-gangen wijnarrangement

€ 23,95 per persoon
€ 29,95 per persoon
€ 35,95 per persoon
€ 41,95 per persoon
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Kurkengeld
Voor het meebrengen van eigen wijnen rekenen wij kurkengeld á € 19,50 per fles.
Voor buitenlands gedistilleerd geldt € 38,50 kurkengeld per fles.
Kindermenu € 17,50 per kind
Voor kinderen tot en met 11 jaar bieden wij een 3-gangen kindermenu aan. Dit menu
bestaat uit een soepje, kids-hoofdgerecht (hamburger, steak of vis met friet) en een
kinderijsje als dessert.

Chateau Marquette diner buffet - € 47,50 per persoon
Te reserveren vanaf 20 personen
Op basis van uw wensen en voorkeuren stelt onze Chef een menu samen.
Vanzelfsprekend zullen wij rekening houden met eventuele dieetwensen en/of
allergieën.

BBQ’en op Chateau Marquette - € 49,50 per persoon
Te reserveren vanaf 20 personen
Bij mooi weer is het mogelijk om te BBQ ’en. Wij reserveren het zijterras. Een lid van
ons keukenteam zal plaatsnemen achter de BBQ om jullie te voorzien van de meest
heerlijke vlees-, vis, en groentegerechten. Tevens zorgen wij voor een informele
setting waarbij er ook diverse gerechten worden gepresenteerd in buffetvorm.
Mocht u speciale wensen hebben dan vernemen wij dit graag. Onze Chef kok zal
dan beoordelen of deze geïmplementeerd kunnen worden in Uw BBQ pakket.
Mocht het weer toch plotseling tegenzitten zullen wij alle gerechten in buffetvorm
serveren in één van de stijlkamers van het Chateau.
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De barbecue bestaat uit vier vleessoorten, een stuk vis en diverse bijgerechten zoals
salades, broodsoorten en dips. Uiteraard is er ook een ruime keuze aan sauzen om
de BBQ geheel op smaak te brengen. Tot slot serveren wij een verfrissend dessert.

Walking dinner
Een “walking dinner” is modern, sociaal en origineel diner. Tijdens een walking
diner is het gebruikelijk om fingerfood te serveren. Fingerfood zijn hapjes die u uit
de hand kunt eten met een lepeltje of een vorkje. Het is een moderne en informele
manier om het diner te beleven, perfect te combineren met een diner dansant, een
trouwerij of iedere andere gelegenheid. De gerechten worden gedurende de hele
avond in de zaal geserveerd.
U heeft keuze uit:
Steak Rendang met kokos, koriander, krokante sjalot en knoflook
Makreel rillette met Amsterdams zuur en zuurdesem
Zeebaars met fregola paella, venkel, mossel en schuimige paprika beurre blanc
Vegetarische Risotto met groente uit het seizoen en croutons
Entrecote, yakitori, pompoen, bosui, meloen, rode peper en gepofte rijst
Non Baked Cheesecake New York stijl

3 gangen walking dinner € 40,00 per persoon
4 gangen walking dinner € 49,00 per persoon
5 gangen walking dinner € 58,00 per persoon
6 gangen walking dinner € 67,00 per persoon
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Drankarrangementen
Naast dranken op basis van nacalculatie is het ook mogelijk om een
drankarrangement af te nemen. Wij werken op basis van een drankafkoop per
persoon, per uur.
Bij de keuze voor een drankafkoop ontvangen wij graag uiterlijk 1 week
voorafgaande het evenement het definitief aantal personen. Wij behouden het
recht om tijdens het evenement zelf het aantal gasten te tellen ter controle.
Hollands assortiment
(tapbier, huiswijn, frisdranken, sappen, binnenlands gedistilleerde dranken)
Op basis van 3 uur
Op basis van 4 uur
Op basis van 5 uur

per persoon € 45,00
per persoon € 60,00
per persoon € 75,00

Internationaal assortiment
(Hollands assortiment met als toevoeging de keuze voor buitenlands gedistilleerde
dranken)
Op basis van 3 uur
Op basis van 4 uur
Op basis van 5 uur

per persoon € 60,00
per persoon € 80,00
per persoon € 100,00
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Algemene voorwaarden
Op onze dienstverlening zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijke Horeca
Nederland van toepassing. Op verzoek sturen wij u graag een (digitaal) exemplaar
toe.
Prijzen
Genoemde prijzen in deze brochure zijn inclusief btw en services tenzij anders is
aangegeven. Tevens zijn de prijzen onder voorbehoud van eventuele prijs- en/of
btwwijzigingen.
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