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LOCATIES 

Laat u verrassen door ons! Wij leggen u met
ons team in de watten en gaan u een
onbezorgd BIJzondere avond bezorgen.

 Ga verder naar de volgende pagina

Venray / Horst aan de Maas

De Schatberg heeft een bungalowpark en
camping, welke het hele jaar door geopend is.
Zowel bij goed als slecht weer kun je je op ons
park goed vermaken. Wij streven ernaar om
aan ieders vakantiegevoel tegemoet te komen
en blijven continu in beweging om onze
gasten iedere keer weer te kunnen verbazen. 

Graaf ter Horst is meer dan alleen een
restaurant. Je kunt genieten van de unieke
omgeving onder het genot van een hapje en
drankje, een luxe diner of een nachtje weg. Het
is ook de ideale locatie voor een koffietafel,
bierproeverij of een bruiloft. 

Verscholen in het landelijk groen gaat
bourgondisch genieten moeiteloos samen
met rust en pure comfort. Een heerlijke
overnachting, een enerverende bijeenkomst of
een bijzonder evenement begint bij Parkhotel
Horst bij kwaliteit én een prettig gevoel.

https://www.debeejekurf.nl/
https://www.schatberg.nl/
https://www.graafterhorst.nl/nl/
https://www.parkhotelhorst.nl/over-ons/
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LOCATIES 
Venray / Horst aan de Maas

Boscafé Het Maasdal ligt in de Kasteelse
Bossen aan het meer. Met dit prachtige
uitzicht kan je genieten van lunch, a la carte,
lekkere drankjes, borrelhapjes en het nieuwe
concept 'Sharing Dinner'. Hierbij kun je samen
genieten van een zelf samengesteld diner . 

Geniet van overheerlijk bourgondisch eten en
drinken in ons sfeervolle grand café -
restaurant of neem plaats op ons gezellige
terras in het hartje van Sevenum. Ook beschikt
De Sevewaeg over diverse prachtige ruimtes
met elk hun eigen karakter en mogelijkheden.
 

La Place Sevenum
Bij La Place doen we het altijd op onze manier.
Met goede mensen, goede ingrediënten en
goede recepten. Want het smaakt gewoon
beter als het elke dag vers is.

http://restaurantboscafe.nl/maasdal/home.html
https://www.desevewaeg.nl/
https://www.laplace.com/nl/vestigingen/sevenum


LOCATIES 
Venlo

 Ga verder naar de volgende pagina

Het Theaterhotel Venlo heeft een ijzersterke en
krachtige formule die uniek is voor de wijde
omgeving van de stad Venlo. Een formule die
gasten op de eerste rang laat plaatsnemen en
waar zowel de recreatieve bezoeker als de
zakelijke reiziger een schitterende voorstelling
van zaken krijgt.

Alles in ons hotel is ontworpen door te kiezen
tussen no bullshit en onverwachte luxe, zodat we
u alles kunnen bieden wat u nodig heeft, maar
beter. Geniet van de eenvoud van no bullshit
en/of laat u verrassen door unexpected luxury.

't Raodhoes is de huiskamer voor iedereen waar
culturele, sociale en commerciële activiteiten
samenkomen. Je kan er terecht voor workshops,
recepties, feesten vergaderingen, trouwerijen,
koffietafels, seminars en (theater)voorstellingen.

https://www.theaterhotelvenlo.nl/
https://raodhoesblerick.nl/
https://mrjigs.nl/nl/
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Venlo

De ultieme belevenis creëren: daar draait het
om in de food & hospitality. Of je nou droomt
van het bereiden van een feestmaal of het
organiseren van een gigantisch evenement:
bij het Gilde Food & Hospitality College
bereiden we je voor op een baan vol
gastvrijheid en creativiteit.

Voel je thuis bij Van der Valk Hotel Venlo!
In dit recentelijk verbouwde gezellige
familiehotel kom je in een warm nest terecht.
Met 168 prachtige hotelkamers en 12 unieke
vergaderzalen is het naast overnachten ook
de ideale plek voor (grote) feesten en partijen.
Tel daar de restaurants, de bar, fitness en
wellness bij op en dan weet je dat jouw
mogelijkheden enorm zijn. Sla je vleugels uit en
kom het échte hotelleven proeven!

https://www.valk.com/
https://www.gildefoodhospitalitycollege.nl/locaties/venlo/
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Weert

Brasserie d'Oude markt is centraal gevestigd
op het marktplein van Weert en dat sluit goed
aan bij de Brasserie. Een goed gesprek, goed
drinken en van allerlei te eten, dat hoort erbij.
D’oude Markt is dan ook dé plek om te
ontmoeten!

Een leuk en gezellig restaurant in het centrum
van Weert. Gevestigd op de Markt waar u van
harte welkom bent voor koffie met gebak,
lunch & diner, borrel, vergaderen, feesten en
partijen.

Hostellerie Munten is thuis, weg van huis! Ons
hotel in Weert met restaurant is een
kleinschalig familiebedrijf waar vakmanschap,
kwaliteit en persoonlijke service met oog voor
details hoog in het vaandel staan.

La Place Roevenpeel ligt aan de Rijksweg A2
nabij Weert.  Wanneer de vestiging volledig
open is beschikt deze over een koffiebar,
juices &smoothies, pattiserie, sandwiches,
saladebar, hartige snacks, soep, pizza/pasta,
grill, terras en  kidshoek.

https://deoudemarktweert.nl/site/
https://weerterbazaar.nl/site/
https://www.hostelleriemunten.nl/
https://www.laplace.com/nl/vestigingen/la-place-nederweert-zuid-roevenpeel-a2
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Roermond

Het Munstercafé staat bekend om zijn
gastvrijheid, zijn ligging aan het altijd gezellige
Munsterplein en natuurlijk om zijn heerlijk eten
en drinken waarbij de Munsterkerk in al haar
omvang neerkijkt op het plein met gezellige
terrasjes en dito bezoekers.

Bij De Beren kun je de hele dag door volop
genieten. Schuif bij ons aan voor een smakelijk
ontbijt, een goede bak koffie, een gezellig diner,
een sfeervolle borrel of laat de allerbeste
gerechten gewoon thuisbezorgen. 

La Place Outlet & La Place Cuisine 
Bij La Place doen we het altijd op onze manier.
Met goede mensen, goede ingrediënten en
goede recepten. Want het smaakt gewoon
beter als het elke dag vers is.

Grand Hotel Valies is een luxe familiehotel op een
unieke locatie in het centrum van Roermond. Het
hotel ligt aan de oever van de Roer, maar is ook
omringd door diverse historische gebouwen en de
Voorstad. Achter de fraaie art deco voorgevel van
het grand hotel betreedt u betaalbare luxe.

https://www.beren.nl/
https://www.munstercafe.nl/
https://www.laplace.com/nl/vestigingen/la-place-roermond
https://www.hotelvalies.nl/nl?gclid=CjwKCAiAnZCdBhBmEiwA8nDQxZSIoobDIsX1-DkUCNn7kJE7jQUrNg09ANna_kW9C__55Bu0xYI5lRoCDawQAvD_BwE
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Roermond

Vier-sterren-plus hotel Dux is gevestigd in een
pand tussen diverse historische gebouwen aan de
oever van rivier de Roer. De 27 zeer comfortabele
en ruime kamers en het populaire restaurant
"Bistro TWO" maken een feest van ieders verblijf. 

Oolderhof is hét culinaire trefpunt aan De Maas
met een hotel, restaurant en een accomodatie
gericht op congressen. Bij de Oolderhof staan
verse en lokale producten hoog in het vaandel.  

Bij Brasserie de Lobby in Roermond ben je van ’s
ochtends vroeg tot ‘s avonds laat welkom. Op
deze centraal gelegen plek in het centrum van
Roermond kun je dagelijks terecht voor een heerlijk
ontbijtbuffet, maar ook voor een lekkere lunch of
een sfeervol diner. Vanuit de open keuken krijg je
de lekkerste gerechten geserveerd!

Hotel Roermond is een nieuw hotel bij het station
van Roermond. Een modern hotel waar je
comfortabel kunt verblijven in de historische stad
Roermond. Bij het hotel is een eigen ruime
parkeergarage waar gasten tijdens hun verblijf
gratis kunnen parkeren. Een middelgroot hotel dat
4 sterren luxe aanbiedt voor een 3 sterren prijs!
Een samenwerking met brassie de Lobby om te
genieten van heerlijk eten.

https://www.hoteldux.nl/nl?gclid=CjwKCAiAnZCdBhBmEiwA8nDQxRQSLNsD3DJ9nZN05mWf2rDreFxE1q6sS4jykhZSaqPscneJ0ua8xhoCGgoQAvD_BwE
https://www.hoteldux.nl/nl/hotelkamers
http://www.bistrotwo.nl/
https://www.oolderhof.nl/
https://delobby-roermond.nl/#welcome
https://www.hotelroermond.nl/nl/
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In het herontwikkeld bisschoppelijk college-
gebouw ligt het luxe Hilton hotel met 90 kamers.
Naast een overnachting kan er gedineerd
worden, evenementen plaatsvinden en is er voor
hotelgasten een 24-uurs fitnesscentrum
aanwezig. 

Bij Luna Sittard kun je dagelijks terecht voor
lunch, high tea en diner. In het weekend wordt er
ook een heerlijk ontbijt geserveerd. Een avondje
borrelen kan ook; zo hebben we een high tea,
high beer, high cocktail of high wine.

Meds heeft een voorliefde voor de mediterrane
keuken, met name de Italiaanse. Deze voorliefde
is nog steeds te proeven in de huis- en
handgemaakte pasta’s, in de wijnen en in de
sfeervolle, warme ambiance. Maar Meds is van
meer markten thuis: de oesters, schaaldieren en
verse vis worden vers aangeleverd uit Zeeland.

 Ga verder naar de volgende pagina

Sittard

https://www.lunaetenendrinken.nl/sittard/
https://www.restaurantmeds.nl/
https://www.hiltonhotels.com/nl_NL/nederland/doubletree-sittard/


LOCATIES 

Het markante hotel op de markt in Sittard. Een
historische locatie boordevol sfeer en ambiance.
Waar de ontvangst nog écht persoonlijk, hartelijk
en vooral warm is. Je kunt bij de Limbourg
loungen, lunchen, uitgebreid dineren of
vergaderen.

 Ga verder naar de volgende pagina

Sittard

Bij Windraak 31 kun je terecht voor een lekkere
lunch, luxe high tea en een heerlijk diner. In het
weekend voegen we hier ook nog een uitgebreid
ontbijt aan toe. Ook aan de kinderen is gedacht,
het restaurant heeft namelijk ook een speeltuin.

https://delimbourgsittard.nl/
https://www.windraak31.nl/


LOCATIES 

Bij het VISTA college leiden we je deskundig en met
persoonlijke aandacht op de start van je carrière.
We prikkelen je nieuwsgierigheid, motiveren je om
ontwikkelingen en veranderingen te omarmen, om
te leren en om te groeien. We stomen je klaar voor
de toekomt, jouw toekomst. 

 Ga verder naar de volgende pagina

Heerlen

Tussen de prachtige heuvels van Zuid-Limburg ligt
Van der Valk hotel Heerlen. Het hotel beschikt over
maar liefst 189 luxe kamers en suites. Daarnaast
hebben ze een sfeervol restaurant, moderne zalen
en wellness Badhuys TerWorm.

LOCATIES 
Valkenburg

Kom genieten van ambachtelijke hapjes en
gerechten bij Mareveld. Laat je verrassen door een
uitgebreid aanbod aan bieren en elke maand een
ander speciaalbier op fust. Bij Mareveld ben je
welkom in het sfeervolle eetcafé of het
buitenterras met een aangrenzende speeltuin bij
mooi weer!

https://vistacollege.nl/
https://www.valk.com/
https://www.thermae.nl/
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Mes Amis, Dé plek waar regionale culinaire
hoogstandjes en lokale wijnen elkaar ontmoeten.
Niet alleen is wijn een belangrijk onderdeel van
een maaltijd, voor de keuken is het de
inspiratiebron. We selecteren eerst de regionale
wijnen en creëren daarbij verfijnde gerechten met
de mooiste producten van lokale leveranciers.

Bij Tuur heb je het allemaal; van een hapje en een
drankje tot een uitgebreid diner. Onze menukaart
is toegankelijk en veranderd regelmatig. Wij laten
ons inspireren door de seizoenen, de streken en
door jullie, onze lieve gasten. 

Maastricht
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Coffeelovers is dé plek voor iedereen die gek is op
koffie. Blanche Dael koffie om precies te zijn: zwart
of met veel extraatjes, warm of juist ijskoud
geserveerd. Lekker om ter plekke van te genieten,
of 'to go'. Bij dat overheerlijke kopje koffie (of thee)
serveert elke Coffeelovers-vestiging pastry en
tosti’s. De locatie Plein 1992 heeft daarnaast een
heerlijke ontbijt- en lunchkaart.

Café Sjiek is het eerste eetcafé van Maastricht.
Heerlijke wijnbar. Geen restaurant, eerder een
huiskamer. De kleine variant van het Franse grand
Café. Met in de zomer het voordeel van een groot
buitenterras in het historische stadspark.

https://tuurmaastricht.nl/
https://mesamis.nl/nl/
https://www.coffeelovers.nl/
https://www.blanchedael.nl/
https://www.cafesjiek.nl/

