Een belevenis om nooit te
vergeten

Vergaderen op landgoed Marquette

Zalen
Kasteellobby
De unieke zwanentafel in het midden van
de hal, is uit één stuk hout gemaakt en
alleen al daarom bijzonder. De hoogte, het
licht en de beelden uit 1750 (Maria
Magdalena, Niobe, Voltaire en Keizer
Augustus) geven de entreehal een
grandeur die past bij dit prachtige
chateau.
Bloemenzaal
Een prachtig lichte en authentieke zaal
gelegen aan de voorzijde van het chateau
voorzien van origineel (handgemaakt)
linnenbehang met bloemmotieven.
De zaal staat in verbinding met de
Empirezaal, de Balzaal en de
Geverskamer.

Gevers kamer
De Gevers-kamer wordt ook wel de
Japans–Chinese kamer genoemd, naar
de bijzondere schilderijen, die Jonkheer
Gevers in de periode 1889 1925 tijdens zijn reizen heeft
meegenomen.

Balzaal
De Balzaal ademt grandeur, maar ook
intimiteit, dankzij warme kleuren, de
kroonluchter, schilderijen, spiegels en
haard uit de 18e eeuw. De Balzaal heeft
deuren naar het terras achter het
chateau.

Rendorp-kamer
De Rendorp-kamer is in gebruik als
boardroom. Dankzij de antieke
spiegels en vooral de unieke 18e
eeuwse muurschilderingen (Andries
van der Groen) is het één van de
speciale kamers van Chateau
Marquette.

Spiegelzaal
De Spiegelzaal is de grootste zaal in het
chateau. De vele spiegels geven de zaal
haar naam, maar ook het uitzicht is
oogverblindend. Er is een dubbele deur
naar de naastgelegen Heemskerkzaal
en naar de royale overloop, met
comfortabele zitjes.

Bibliotheek
De Bibliotheek bestaat uit twee delen: het
prentenkabinet, befaamd om zijn prenten
van speelkaarten en de Bibliotheek zelf. Deze
gezellige ruimte, met de uitstraling van een
oude “heeren sociëteit”, is zeer geschikt voor
diners en buffetten, maar ook voor
bijvoorbeeld wijn- of whisky proeverijen.

Amsterdamse kamer
Hier hangt een prachtig gobelin afkomstig van
Paleis Het Loo. Deze intieme, maar
charmante kamer met uitzicht op het
rondeel, kasteeltuin en het terras is geschikt
voor een intiem diner of een discrete
bespreking.

Rentmeester kamer
Deze intieme, maar charmante kamer met
uitzicht op het rondeel; de kasteeltuin en het
terras is geschikt voor een intiem diner of
een discrete bespreking. De kamer kan ook
gebruikt worden als omkleedruimte,
speelruimte voor kinderen, etc.

Heemskerkzaal
Dit was de slaapkamer van de barones en
bestond vroeger uit twee vertrekken. Bij de
restauratie is het één geheel geworden. De
Heemskerk zaal is zeer geschikt voor zakelijke
bijeenkomsten, maar ook voor diner of
receptie met schitterend uitzicht op het
landgoed en bos achter het chateau.

Kelder bar / Wijn bar Het is mogelijk
om deze ruimte exclusief te
reserveren. Blijven feesten tot in de
vroege uurtjes of een minder
traditionele feestavond met DJ…?
Onze kelderbar is hier perfect voor.

Rondel / kasteeltuin
Het Rondel was ooit ommuurd met een
gracht van 34 meter breed eromheen.
Nu is dit de kasteeltuin en zijn er veel
mogelijkheden. Van een barbecue op het
terras tot een huwelijksceremonie op
het grasveld bij het prieel.

Vergaderarrangementen
4-uurs arrangement
• Zaalhuur plenaire ruimte (1 dagdeel)
• Wi-Fi
• Onbeperkt koffie, thee, ijswater en lekkernijen
• Flipover met stiften, LCD-scherm (of beamer), blocnotes en pennen
• Optioneel: lunch
Exclusief lunch
Inclusief lunch

€ 47,50 per persoon
€ 72,50 per persoon

8-uurs arrangement
• Zaalhuur plenaire ruimte (2 dagdelen)
• Wi-Fi
• Onbeperkt koffie, thee, ijswater en lekkernijen
• Flipover met stiften, LCD-scherm (of beamer), blocnotes en pennen
• Lunch
€ 80,00 per persoon

12-uurs arrangement
• Zaalhuur plenaire ruimte (3 dagdelen)
• Wi-Fi
• Onbeperkt koffie, thee, ijswater en lekkernijen
• Flipover met stiften, LCD-scherm (of beamer), blocnotes en pennen
• Lunch
• Menu van de chef, 3 gangen
€ 122,50 per persoon

24-uurs arrangement
• Zaalhuur plenaire ruimte (2 dagdelen)
• Wi-Fi
• Onbeperkt koffie, thee, ijswater en lekkernijen
• Flipover met stiften, LCD-scherm (of beamer), blocnotes en pennen
• Lunch
• Menu van de chef, 3 gangen
• Overnachting in een Economy room inclusief ontbijtbuffet en verblijfsbelasting
€ 210,00 per persoon

32-uurs arrangement (2 dagen)
• Zaalhuur plenaire ruimte (4 dagdelen)
• Wi-Fi
• Onbeperkt koffie, thee, ijswater en lekkernijen
• Flipover met stiften, LCD-scherm (of beamer), blocnotes en pennen
• Lunch
• Menu van de chef, 3 gangen
• Bruisend aperitief van het huis
• Overnachting in een Economy room inclusief ontbijtbuffet en verblijfsbelasting
€ 290,00 per persoon

Flexwerken op Landgoed Marquette
Maximaal 2 personen
Het “vrije” gevoel van kunnen werken waar en wanneer je maar wilt, stimuleert de
werkmotivatie en de creativiteit.
Soms kan het toch fijn zijn om in een andere omgeving te werken.
Het ontmoeten van andere mensen of juist ergens alleen kunnen werken op een andere
plek dan thuis.
Zowel in Hotel Marquette als op het Chateau zijn diverse ruimtes geschikt als werkplek.
Wij bieden een volledig verzorgd arrangement inclusief koffie, thee, water en iets lekkers
Een lunch of diner zijn optioneel bij te boeken.
Flexwerk arrangement: € 22,50 per persoon per dagdeel
Het Flexwerk arrangement bestaat uit:
• Ruimte in het hotel of op het Chateau
• Gehele dag onbeperkt koffie, thee, plat & bruisend water
• Gratis Wi-Fi
Flexwerklunch € 20,00 per persoon De
flexwerklunch bestaat uit:
• Huisgemaakte soep van dag
• Twee luxe belegde broodjes per persoon
• Koffie, thee, water en sappen
Diner
Tijdens uw verblijf is er ook de mogelijkheid om te dineren. Er wordt gewerkt met verse
producten uit het seizoen. Tevens zijn er mogelijkheden om bij iedere gang een
passende wijn te serveren.
•

3-gangenmenu. € 42,50 p.p.

Bijpassend wijnarrangement € 20,50 p.p.

•

4-gangenmenu

€ 52,50 p.p.

Bijpassend wijnarrangement € 26,50 p.p.

•

5-gangenmenu

€ 62,50 p.p.

Bijpassend wijnarrangement € 32,50 p.p.

•

6-gangenmenu

€ 72,50 p.p.

Bijpassend wijnarrangement € 38,50 p.p.

Capaciteit zalen
Onderstaande overzicht geeft de maximale capaciteit van onze zalen aan in de
betreffende opstelling.

Zaal
Chinees Kabinet
Bloemenzaal
Balzaal
Geverskamer
Rendorpkamer
Amsterdamse kamer
Rentmeester
Spiegelzaal
Heemskerkzaal
Bibliotheek

Receptie Buffet
80
40
40
20
150
88
80
40
80
64

Rond Ovaal
8
48
28
32
26
8
10
12
12
104
48
35
80
24

Kring
35
24
12
60
35
-

Uvorm Cabaret
26
45
20
40
70
25
35
15
-

Blok/
Theater Carre
80
35
30
24
12
10
8
4
120
48
50
35
50
18

Zaalhuur
In het vergaderarrangement is de zaalhuur van de plenaire ruimte inbegrepen. Wanneer
er extra zalen gewenst zijn, berekenen wij daar een extra zaalhuur voor:

Zaal
Chinees Kabinet
Bloemenzaal
Balzaal
Geverskamer
Rendorpkamer
(boardroom)
Amsterdamse kamer
Rentmeester
Spiegelzaal
Heemskerkzaal
Bibliotheek
Wijnbar afhuur
Kasteeltuin

1 dagdeel
€ 150,00
€ 490,00
€ 465,00
€ 200,00
€ 295,00

2 dagdelen
€
245,00
€
810,00
€
765,00
€
330,00
€
430,00

3 dagdelen
€
335,00
€ 1,090,00
€ 1.030,00
€
445,00
€
545,00

€
€
€
€
€
€
€

€
315,00
€
315,00
€ 1.105,00
€
635,00
€
765,00
€
315,00
€
935,00

€
425,00
€
425,00
€ 1.490,00
€
860,00
€ 1.030,00
€
425,00
€ 1.260,00

Afhuur locatie
(gehele dag)

€ 3.950,00

190,00
190,00
670,00
385,00
465,00
190,00
565,00

Apparatuur/audiovisuele middelen
Flipover
Geluid set incl. microfoon
Beamer en scherm
LCD-scherm 40 inch
LCD-scherm 65 inch
Rever microfoon
Microfoon
Laptop & clicker
Katheder
Podium 2x6

Prijs per stuk
€ 22,50
€ 85,00
€ 60,00
€ 65,00
€ 85,00
€ 50,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 75,00
€ 125,00

Food & Beverage
Vanzelfsprekend houden wij rekening met vooraf aangegeven dieetwensen en/of
allergieën.
Ochtend en/of middagbreak
Tijdens de breaks voorzien wij de gasten in de ochtend van zoete items en fruitwater. In de
middag verzorgen wij een hartige snack inclusief 1 frisdrank per persoon.
Lunch
Als lunch serveren wij een goed gevulde, dagverse soep van de chef, meerdere luxe
belegde broodjes en salade. Tevens zijn koffie, thee, water en sappen inbegrepen.
*Afhankelijk van de groepsgrootte kan de lunch in buffetvorm worden gepresenteerd.
Extra mogelijkheden gedurende de dag
Om de lunch of de break(s) uit te breiden, bieden wij de volgende mogelijkheden:
Zoet
Assortiment gebak

€ 3,95 per stuk

Hartig
Luxe belegde Flatbread pizza

€ 4,75 per persoon

Healthy
Smoothie
Smoothie bowl
Vers (hand)fruit
Extra salade

€ 3,50 per persoon
€ 5,00 per persoon
€ 2,50 per persoon
€ 3,00 per persoon

Aperitief/borrel
Sluit de dag af met een gezellige borrel of aperitief voorafgaande het diner. Op
verzoek sturen wij u de huidige drankenkaart toe voor meer inspiratie.
Feestelijke dranken
•
•
•
•

Prosecco
Champagne
Mocktail
Cocktail

€ 7,00 per glas
€ 8,95 per glas
€ 6,50 per glas
€ 9,50 per glas

Borrel- & tafelgarnituur
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

€ 7,50 per persoon

5 warme hapjes per persoon

•

Canapés
persoon

€ 12,50 per

5 luxe canapés per persoon

•

Borrelgarnituur Deluxe

€ 9,50 per persoon

Combinatie van 3 warme hapjes en 2 canapés

•
•

Luxe noten en olijven
€ 3,75 per persoon
Charcuterie

€ 2,25 per persoon • Luxe noten, olijven en borrelkazen

Luxe (gedroogde) vleessoorten, borrelkazen en Amsterdams zuur

€ 4,00 per persoon

Diner
In het 12, 24- en 32-uurs vergaderarrangement is een 3-gangen menu van de Chef
inbegrepen.
Tevens kunnen wij verzorgen:
• 4-gangen menu van de Chef – supplement á € 10,00 per persoon
• 5-gangen menu van de Chef – supplement á € 20,00 per persoon
Indien gewenst kunnen wij een bijpassend wijnarrangement serveren:
•
•

3-gangen wijnarrangement, per persoon € 20,50 •
per persoon € 26,50
5-gangen wijnarrangement, per persoon € 32,50

4-gangen wijnarrangement,

Hotel Marquette
Op 500 meter loopafstand van het Chateau bevindt zich Hotel Marquette dat beschikt over
65 hotelkamers.
“Comfortabel overnachten in een groene omgeving”
Wakker worden in Hotel Marquette is uitgerust ontwaken in het groen. Schuif de gordijnen
wagenwijd open en neem even de tijd om te genieten van het prachtige uitzicht op het
omliggende landgoed van Chateau Marquette. Daarna verwelkomen we je graag voor de
perfecte start van de dag: ons uitstekend verzorgde ontbijt. Heb je hiervoor specifieke
(dieet)wensen? Laat het ons weten. En na een actieve dag in de duinen, op het strand, in
Amsterdam, Haarlem of Alkmaar is je hotelkamer een uitstekende plek om weer te
ontspannen. Een plek met een unieke sfeer. Ontspannen, persoonlijk en een hoog
serviceniveau
Het hotel kent drie type kamers:
Economy kamers (inbegrepen in het vergaderarrangement)
Deze kamers bevinden zich op diverse plaatsen in het hotel en beschikken over een Frans
balkon of een raam dat geopend kan worden.
Deluxe kamers (supplement € 20,00 per nacht)
Deze kamers bevinden zich aan de parkeerplaats/tuin zijde (voorzijde van het hotel). Deze
kamers beschikken over een inloopdouche en comfortabele, luxe bedden.
Superior kamers (supplement € 40,00 per nacht)
Deze kamers bevinden zich aan de vijver zijde (achterzijde van het hotel). Deze kamers
beschikken over een inloopdouche en coco-mat bedden (de Rolls Royce onder de bedden).

