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De brochure met alle mogelijkheden 
van Hotel de Naaldhof

Arrangementen
Hotel de Naaldhof

Penthouses, appartementen & studio’s

Bekijk in deze brochure wat 
wij te bieden hebben.

Hotel de Naaldhof heeft splinternieuwe verblijven!

Arrangementen
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Welkom!
Speciaal in 
onze regio
Hotel de Naaldhof is één van de weinige 
hotels dat zo multifunctioneel is in de wijde 
omgeving van Den Bosch. Een uniek hotel 
waar gastvrijheid een waardevolle 
betekenis heeft. 

Behalve overnachten in één van onze 
moderne kamers, kunt u bij ons ook  
vergaderen in een van onze zalen, 
paintballen, lasergamen, fitnessen of heerlijk 
tot rust komen in de sauna.

Ons ruime terras biedt u de mogelijkheid om 
te genieten van de bosrijke omgeving, waar 
u tevens ook een mooie wandel- of fietsroute 
kunt maken. Onze medewerkers helpen u hier 
graag mee.

Met vriendelijke groet,

Marc Sanders
Algemeen Manager

Hotel de Naaldhof
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€34,50 per persoon
Excl. zaalhuur

8-uurs vergaderarrangement de luxe

3x koffie-thee met een zoete lekkernij

Plat en bruisend water

Assortiment frisdranken 

Flipover met stiften

Projectscherm

Draadloos internet

Fruitmand in de zaal

In de middag een warme snack in de zaal

Conference kit

Inclusief lunch*

Vergaderarrangementen

4-uurs vergaderarrangement

2x koffie-thee

Plat en bruisend water

Flipover met stiften

Projectiescherm

Draadloos internet

8-uurs vergaderarrangement

3x koffie-thee

Plat en bruisend water

Flipover met stiften

Projectiescherm

Draadloos internet

Inclusief lunch*

€12,50 per persoon
Excl. zaalhuur

€27,50 per persoon
Excl. zaalhuur

Vergaderen
bij Hotel de Naaldhof
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€169,50 per persoon

€52,50 per persoon
Excl. zaalhuur

€62,50 per persoon
Excl. zaalhuur

12-uurs vergaderarrangement

3x koffie-thee

Plat en bruisend water

Flipover met stiften

Projectiescherm

Draadloos internet

Inclusief lunch*

Inclusief 2 gangenmenu, voor –en hoofdgerecht

12-uurs vergaderarrangement de luxe

32-uurs vergaderarrangement

3x koffie-thee met een zoete lekkernij

Plat en bruisend water

Assortiment frisdranken (op basis van nacalculatie) 

Flipover met stiften

Projectiescherm

Draadloos internet

Fruitmand in de zaal

Inclusief lunch*

In de middag een warme snack in de zaal

3-gangenmenu

Beide dagen 3x koffie–thee en zoete lekkernij

Plat en bruisend water

Beide dagen assortiment frisdrank (op basis van nacalculatie) 

Flipover met papier en stiften

Projectiescherm

Draadloos internet

Fruitmand in de zaal

Beide dagen lunch*

3-gangenmenu

Overnachting inclusief ontbijt

Inclusief zaalhuur

24-uurs vergaderarrangement

4x koffie-thee met een zoete lekkernij

Plat en bruisend water

Assortiment frisdranken  (op basis van nacalculatie)

Flipover met stiften

Projectiescherm

Draadloos internet

Fruitmand in de zaal

Inclusief lunch*

In de middag een warme snack in de zaal

3-gangenmenu

Overnachting inclusief ontbijt

Inclusief zaalhuur

‘‘Vergaderen is geen
straf bij Hotel de Naaldhof6

Voor alle vergaderarrangementen geldt: de arrangementen zijn inclusief BTW en exclusief  zaalhuur. Met uitzondering van 
het 24- en 32-uurs arrangement.

* De lunch bestaat uit: harde en zachte broodjes, verschillende soorten kaas, vleeswaren en zoetwaren. Warme snack en 
dagverse soep. Koffie, thee, melk en jus d’orange.  

€139,50 per persoon
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Kersenzaal

Berkenzaal

Dennenzaal

Lindenzaal

U- vorm

-

24

10

30

Carre

-

24

12

30

Cabaret

-

35

-

40

Theater

8

50

-

80

School

-

16

6

30

Blok

-

16

-

20

Capaciteit

Kersenzaal

Berkenzaal

Dennenzaal

Lindenzaal

1 dagdeel

€50,00

€100,00

€75,00

€100,00

2 dagdelen

€100,00

€175,00

€125,00

€175,00

3 dagdelen

€150,00

€250,00

€175,00

€250,00

Kosten per dagdeel

Afmetingen

Kersenzaal

Berkenzaal

Dennenzaal

Lindenzaal

hoogte

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

m²

36m²

93m²

222m²

64m²

Faciliteiten
Beamer   €55,00 per dag

Flip-over en stiften  €13,50 per dagdeel

Projectiescherm  €13,50 per dagdeel

Geluidsinstallatie  op aanvraag

Hand/reversmicrofoon op aanvraag

Conference kit  €17,50 per stuk

Per dagdeel

Vergaderbreaks

Ochtend

Middag

Avond

Vers handfruit  €1,75 p.st

Worstenbroodje  €3,50 p.st

Saucijzenbroodje  €3,50 p.st

Broodje kroket  €3,75 p.st

08:00 tot 12:00 uur

13:00 tot 17:00 uur

18:00 tot 22:00 uur

Zalen & capaciteit      
   

Snacks 
       
Koude hapjes

Zoutjes – nootjes – pinda’s  €1,75 pp

Gemarineerde olijven  €1,50 pp

Paling op toast   €1,75 p.st

Zalm wrap met kruidenkaas €1,75 p.st

Gedroogde ham met chutney €1,75 p.st

Klassiek gevuld eitje  €0,95 p.st

Haring met roggebrood en ui €1,25 p.st

Canapé met gerookte zalm  €2,25 p.st

Canapé met ham mousse  €1,95 p.st

Warme hapjes

Bitterballen ’’de Bourgondiër’’ €0,75 p.st 

Gemengd bittergarnituur  €0,75 p.st

Mini loempia’s   €0,75 p.st

Chickenwings   €0,75 p.st

Oude kaasstengel   €0,75 p.st

Garnalen kroketje   €0,95 p.st

Yakitori spiesje   €0,95 p.st

Koek & Gebak

Petitfour    €3,50 p.st

Plakje roomboter cake  €1,25 p.st

Gesorteerd gebak   €4,75 p.st

Muffin     €2,50 p.st

Bonbons    €0,75 p.st

Gevulde koek    €2,00 p.st
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Werelds buffet
          bij Hotel de Naaldhof

€29,50 per persoon
Minimaal 20 personen

Tapas buffet

Hollandse garnalen 

Krabsalade met ei en cocktailsaus

Tomaatjes gevuld met kaas

Vleeswaren plank

Rolletje ham met meloen

Gekookt eitje met tonijnsalade

Gegrilde paprika met reepjes chorizo

Tomaten tapenade

Gedroogde pomodori en olijven

Seranoham met opgerolde kaas omelet

Olijven gevuld, mini salami worstjes

Spaanse gehaktballetjes in een zoetzure saus

Kipspiesje met sojasaus

Spiesje met garnalen

Pikante kippenvleugels

Koude gerechten

Warme gerechten

€26,50 per persoon
*Minimaal 20 personen

Winter buffet

Erwtensoep met roggebrood en spek

Zuurkool stamppot

Boerenkool stamppot

Hutspot stamppot

Rookworst

Speklappen

Spareribs

Gehaktballetjes

Mosterd, piccalilly, tafelzuren, azijn en appelmoes
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Buffet       
   

Buffet de Naaldhof

Gerookte forel met cocktailsaus

Haring met uitjes

Garnalensalade met dillesaus

Aardappelsalade met ham

Tonijn salade

Witte koolsalade

Mini Hollandse garnalen cocktail

Paté met cumberlandsaus

Rundvleessalade, tomatensalade en gemengde sla

Groentesoep en tomatensoep

Canadese ham met bruine suiker 

Hele ossenhaas

Spareribs, zoet gemarineerd

Varkensmedaillons in champignonroomsaus

Zalmfilet met kreeftensaus

Kabeljauwfilet gegratineerd met kaas en groenten

Aardappelgratin

Verse groenten

Gebakken aardappelen

Koude gerechten

Warme gerechten

Het bovenstaande buffet wordt geserveerd met brood en 

boter, kruidenboter, cocktailsaus, remouladesaus, 

knoflooksaus en mayonaise.

Het bovenstaande buffet wordt geserveerd 

met brood en boter, kruidenboter, 

cocktailsaus, remouladesaus, knoflooksaus 

en mayonaise.

Het bovenstaande buffet wordt geserveerd 

met atjar, kroepoek, cassave chips en zoetzure 

komkommer

€27,50 per persoon
Buffet vanaf minimaal 20 personen*  

 

€32,50 per persoon
Buffet vanaf minimaal 20 personen*  

 
€39,50 per persoon
Buffet vanaf minimaal 20 personen*  

 

Oosters buffet

Oosterse tomatensoep

Nasi Goreng

Bami

Witte rijst

Kipsaté met satésaus

Gehaktballetjes in ketjapsaus

Kipfilet in kokos-kerriesaus

Groente omelet

Geroosterd varkensvlees met zoetzure saus

Gamba’s in knoflook

Gerechten

Hollands buffet

Rundvleessalade

Pastasalade

Serranoham met meloen

Kip-fruit salade

Gerookte forel met cocktailsaus

Carpaccio pesto, olijven en oude kaas

Gerookte zalm met ui en kappertjes

Koude gerechten

Spareribs zoet gemarineerd

Canadese ham met bruine suiker

Kipsaté met satésaus

Witte rijst

Warme gerechten
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Walking dinner 
        

Koude gerechten

Carpaccio truffel          €6,00

Rundercarpaccio met truffel crème, aceto parels en Parmezaanse kaas

Zalmwrap           €4,50

Wrap met kruidenkaas, gerookte zalm, kappertjes, dille en citroen

Vitello Tonato          €6,00

Gebraden kalfsvlees, tonijn crème, kappertjes en rucola

Cocktail van Hollandse garnalen        €5,25

Klassieke garnalencocktail met cocktailsaus

Brood            €1,75

Waldkornbrood met roomboter en dips

Soepen

Desserts

Bospaddestoelen bouillon met truffelroom (seizoensgebonden)   €4,75

Aspergesoep met asperge, ham en ei (seizoensgebonden)    €5,50

Tomatenbouillon met kruiden        €4,75

Dubbel getrokken ossenstaartbouillon met Madeira      €5,50

Gazpacho            €5,00

Vanille ijs, slagroom en warme chocoladesaus      €4,50

Tiramisu, lange vingers, mascarpone, amaretto en cacao    €4,50

Kaas diverse soorten, appelstroop en notenbrood     €5,00

Bastogne parfait, slagroom, noten en karamel      €5,50

          

Warme gerechten

Gebakken zalmfilet met zeekraal, aardappelmousseline en saffraansaus  €7,95

Runder sukade met puree, wortel en vleesjus      €7,95

Gamba’s op Oosterse wijze met taugé en kastanjechampignons    €7,50

Nasi met varkenssaté, cassavechips en satésaus      €7,75

Varkenshaas gegratineerd met geitenkaas en rode wijnsaus    €7,25

Broodje hamburger, gebakken ui, BBQ saus en witte koolsalade    €6,50

Spoom

Scroppino met wodka en citroen        €4,50

Spoom van frambozen         €4,50

Roodfruit shake met sorbetijs        €4,50

       

Dessert buffet
Bitterkoekjes bavarois

Chipolata bavarois

Vers fruit salade

Warme Luikse wafels met verschillende toppings

Chocolade brownie

Grootmoeders appeltaart

Vanille, aardbei en chocolade ijs

Slagroom

Warme kersen en warme chocoladesaus

De bovenstaande gerechten hebben het formaat van een klein voorgerecht. De gerechten worden 
op “eigen” wijze gepresenteerd.
Bij minder dan 20 personen betaalt u €5,00 extra

€12,50 per persoon
Minimaal 20 personen*   
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Gourmet 
en steengrill
          

bij Hotel de Naaldhof
          

€25,50 per persoon

Gourmetten

Heldere groentesoep met rundvlees en

 rundergehaktballetjes 

6 verschillende soorten vlees

kipfilet, biefstuk, shoarmavlees, 

varkensfilet, varkensvinken en hamburgers

Garnituren

Paprika, ui, courgette, spek, champignons en eieren

2 soorten rauwkostsalade

Mayonaise, cocktailsaus, knoflooksaus, tex-mexsaus 

Stokbrood, kruidenboter en frites 

€25,50 per persoon

Steengrillen

Heldere groentesoep met rundvlees en 

rundergehaktballetjes 

6 verschillende soorten vlees

kipfilet, biefstuk, varkenshaas, 

varkensfilet, kipsaté en hamburgers

Garnituren

Paprika, ui, champignons, ananas en perzik 

2 soorten rauwkostsalade

Mayonaise, cocktailsaus, knoflooksaus, tex-mexsaus

Stokbrood, kruidenboter en frites 

 

Wilt u gourmet of steengrill uitbreiden met vis? Dan betaalt u €6,00 extra.
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Koffietafel       
  

Koffietafel

Kant en klare belegde broodjes* met 3 soorten vleeswaren en kaas (3 broodjes pp)

Deze worden op schalen geserveerd

Onbeperkt koffie en thee

€12,50 per persoon 

*vanaf 20 tot 125 personen

Gedekte koffietafel

2 soorten brood, witte en bruine broodjes, peperkoek, krentenbrood en beschuit

4 verschillende soorten vleeswaren, kaas en zoetwaren

Onbeperkt koffie en thee

€16,50 per persoon 

*vanaf 20 tot 80 personen

Brabantse koffietafel

Boerengroentesoep

2 soorten brood, broodjes, peperkoek, krentenbrood en beschuit

4 soorten vleeswaren, kaas, zoetwaren, huzarensalade en een kroket

Onbeperkt koffie en thee

€23,50 per persoon 

*vanaf 20 tot 80 personen

Koffietafel de luxe

Kant en klare belegde broodjes* met paté, gerookte zalm, brie en Ardennerham

Deze worden op schalen geserveerd

Onbeperkt koffie en thee

€19,50 per persoon 

*vanaf 20 tot 125 personen

Daarnaast kunt u de koffietafels uitbreiden met:

Diverse soorten soep    €6,00 per persoon

Kroket       €2,50 per persoon

Broodje kroket     €3,75 per persoon

Brabants worstenbroodje    €3,50 per persoon

Saucijzenbroodje     €3,50 per persoon 

*Dit zijn harde witte en bruine broodjes
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Penthouses, 
appartementen 
& studios

bij Hotel de Naaldhof

Penthouses, appartementen en studios

Hotel de Naaldhof beschikt over een aantal penthouses, studio’s en appartementen.
Deze zijn uitermate geschikt voor langer verblijf.

De appartementen zijn er in verschillende groottes:

      1 tweepersoonsbed

      2 tweepersoonsbed (ook 1 tweepersoons en 2 eenpersoons mogelijk)

      1 tweepersoonsbed en 1 eenpersoonsbed

Aller appartementen zijn volledig ingericht met een woon en slaapgedeelte 
met afsluitbare badkamer.
De woonkamer/keuken is ingericht met een ruime zithoek, flat screen TV, telefoon, tablet, 
combi oven/magnetron, inductie kookplaat, vaatwasser, koelkast met vriesvak volledig 
ingericht met servies, bestek en kookgerei. Sommige appartementen beschikken over en 
een was- en droogmachine, strijkplank, strijkijzer en stofzuiger etc. 
De slaapkamer is ingericht met een boxspring 1 of 2 persoons, flat screen TV en kluis.
Alle appartementen beschikken over gratis draadloos internet en gratis parkeren en 
kunnen gebruik maken van roomservice en laundry service tegen betaling.

Prijzen zijn vanaf en incl. BTW en wekelijkse schoonmaak

      Per dag vanaf   €175,00

      Per week vanaf   €700,00

      Per maand vanaf  €2200,00

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 0412-622129 of info@denaaldhof.nl
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Vanuit ’s-Hertogenbosch, Amsterdam en Utrecht

Vanuit Nijmegen

vanaf de A59 neemt u afslag Oss-Oost

Neem op de rotonde de 2e afslag

Bij de eerste verkeerslichten gaat u linksaf

Bij de volgende stoplichten gaat u rechtdoor (N329)

Na het tankstation, de eerste mogelijkheid uitvoegen naar rechts en aan het einde van    

de afrit bij de verkeerslichten linksaf

Op de rotonde neemt u de 2e afslag

Daarna de 1e weg naar links

Na ca. 1,5 km ziet u ons hotel aan uw linkerzijde

Vanaf de A50 neemt u afslag Oss

Aan het einde van de afslag, bij de stoplichten naar rechts (N329)

Na het tankstation, de eerste mogelijkheid uitvoegen naar rechts en aan het einde van 

de afrit bij de verkeerslichten linksaf.

Op de rotonde neemt u de 2e afslag 

Daarna de 1e weg naar links

Na ca. 1,5 km ziet u ons hotel aan uw linkerzijde

Vanuit Eindhoven

Vanaf de A50 neemt u afslag Oss

Bij de eerste verkeerslichten gaat u rechtdoor

Bij de volgende stoplichten gaat u rechtdoor (N329)

Na het tankstation, de eerste mogelijkheid uitvoegen naar rechts en aan het einde van 

de afrit bij de verkeerslichten linksaf

Op de rotonde neemt u de 2e afslag

Daarna de 1e weg naar links

Na ca. 1,5 km ziet u ons hotel aan uw linkerzijde

Parkeren:

Hotel de Naaldhof heeft voldoende gratis parkeergelegenheid.

Offerte op maat:

Bent u geïnteresseerd in ons aanbod en/of heeft u andere wensen? Neem contact met ons 
op via +31(0)412-622129 of stuur een mail naar info@denaaldhof.nl. Wij maken graag een 
offerte op maat.

Gratis WIFI:

In ons gehele hotel bieden wij gratis WIFI aan.

Fietshuur

Bij ons kunt u fietsen huren. Neem contact met ons op voor meer informatie. 
Op het parkeerterrein is een oplaadpunt voor elektrische fietsen beschikbaar.
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