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Hartelijk dank

voor uw interesse in

Hotel ’t Paviljoen**** en ons Restaurant “Magnolia’!

Hotel ’t Paviljoen**** beschikt over 32 comfortabele kamers voorzien van bad of
douche, toilet, draadloos internet, laptopsafe, dressman, telefoon en televisie. Acht
kamers zijn voorzien van een hydromassagebad. Het hotel beschikt over een lift. U
kunt u uw auto veilig parkeren op het naast het hotel gelegen privéparkeerterrein!
In ons sfeervolle à la carte Restaurant ‘Magnolia’, dat plaats biedt aan ca. 150
personen, serveren wij een keur aan op ambachtelijke wijze bereide specialiteiten
en verfijnde gerechten uit onze keuken. Daarnaast is er onze bar & lounge waar wij
ca. 75 personen kunnen ontvangen. Tevens beschikken wij over een sfeervolle serre
met veel daglicht.
Hotel ’t Paviljoen biedt genoeg mogelijkheden om tussendoor te ontspannen: een
perfect uitgeruste recreatie- en relaxruimte met sauna, biljart, tafeltennis,
internetaansluiting e.d. In de directe omgeving is er volop gelegenheid voor o.a.
tennis, een verfrissende boswandeling, fietsen, zwemmen, bowlen en karten. Wat
dacht u van een lunchbreak in naastgelegen Ouwehands Dierenpark?
Indien u vragen heeft, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Graag
staan wij u persoonlijk te woord om de mogelijkheden te bespreken!
Dianne Janssen
Jasper Stekelenburg (Directeur)
Daniëlle van de Bruinhorst
Arjan Kloppenburg (Operationeel manager)
Petra Meerveld
Taco Serné (Chef-kok)
Chaline Mooij
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Zalenoverzicht
Hier vindt u informatie over de capaciteit van de aangeboden zalen en de mogelijkheden
van combinaties van onze zalen.
Zaal

m²

Receptie

Diner

Feest

Serre

150

250 personen

100 personen 250 personen

Zaal

m²

Receptie

Diner

Feest

Restaurant

70

100 personen

45 personen

100 personen
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Zaal

m²

Receptie

Diner

Feest

Koningstafel

60

75 personen

50 personen

75 personen

Zaal

m²

Receptie

Diner

Feest

Rijnzaal

125

200 personen

80 personen

200 personen
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Zaal (combinatie)

m²

Receptie

Diner

Feest

Serre

280

425 personen

200 personen 425 personen

Zaal (combinatie)

m²

Receptie

Diner

Restaurant

130

175 personen

100 personen 200 personen

Restaurant
Koningstafel

Feest

Koningstafel
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Al onze buffetten op een rij
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Brunchbuffet Grebbeberg (vanaf 15 personen)
Kom gezellig bij ons genieten van een heerlijke brunch! De brunch vindt plaats in onze serre
of in ons sfeervolle restaurant. Tijdens de brunch schenken wij doorlopend koffie, thee en jus
d’orange.
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 Feestelijk ontvangst met een glas Cava
Op het buffet staat voor u gereed:
 Croissants, harde broodjes, zoete broodjes
 Batard brood
 Diverse vleeswaren en kaassoorten
 Gerookte zalm
 Rauwkostbuffet
 Kroketten
 Omelet met kaas
 Warme gamba’s
 Pasta met Pommedori tomaten en Parmezaanse kaas
 Mini quiche
 Gegrilde kipfilet met bacon
 Fruitsalade
 Diverse huisgemaakte taarten en ijs
à € 24,50 per persoon
Tip! Combineer uw brunch met een bezoek aan naastgelegen Ouwehands Dierenpark of
maak een mooie wandeling in het bos. Kaarten voor de dierentuin zijn met korting
verkrijgbaar bij onze receptie. Rondleiding in het bos? Onze boswachter Carel laat u de
mooiste plekjes zien. Informeert u bij de receptie!
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Lunchbuffet Cunera (vanaf 15 personen)
Lunchbuffet ‘Cunera’ vindt plaats in onze serre of in ons sfeervolle restaurant. Tijdens de lunch
schenken wij doorlopend koffie, thee, melk en jus d’orange.
 Vooraf serveren wij een kopje tomatensoep

Op het buffet staat voor u gereed:
 Ham, rosbief, kaas, rundercarpaccio en
huisgerookte zalm.
 Tonijnsalade en verse rauwkost met een
kruidendressing.
 Verschillende warme gerechten, naar invulling
van onze chefkok. Zoals bijvoorbeeld een eiergerecht,vlees- en vis gerechten
aangepast aan het seizoen, Kwekkeboom kroketten, warme quiches, gegrilde kip
met bacon.
 Een assortiment van harde en zachte broodjes en croissants aangevuld met diverse
zoetwaren.
 Ter afsluiting een royaal opgemaakte fruitschaal.

à € 18,50 per persoon
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Lunchbuffet Belmonte (vanaf 15 personen)
Tijdens deze lunch schenken wij doorlopend koffie, thee en jus d’orange.
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De op het buffet staat voor u gereed:
 Een luxe belegde kampioentje met roomkaas en gerookte zalm
 Meergranensandwiches met carpaccio, truffel mayonaise en rucola-sla
 Meergranensandwiches met mosterdhoning, oude kaas en tomaat
à € 9,50 per persoon

Uitbreidingen lunchbuffet Belmonte



Broodje Kwekkeboom-kroket met grove mosterd

€ 4,00 p.p.



Kopje tomatensoep

€ 3,50 p.p.



Gemengde salade

€ 2,50 p.p.



Vruchtentaart

€ 3,00 p.p.



Hoorntje met 2 bolletje vanille-ijs

€ 1,50 p.p.



Yoghurt-vanillemousse met vers fruit

€ 4,50 p.p.

Desserts
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High Tea buffet Deluxe
Onze High Tea wordt geserveerd met onbeperkt koffie of thee naar keuze.
Wij kunnen de High Tea op tafel uitserveren of in buffetvorm.

Zoete lekkernijen
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 Mini gebakje
 Scones met jam
 Mini Bosche bollen
 Mini chocolade- of aardbeien muffins
 Mini Amandel schuimpetitfours
 Boterzachte cupcakes
 Sneeuwballen

Hartige lekkernijen
 Mini broodjes met gerookte kip en
huisgemaakte pesto
 Mini broodjes met gerookte zalm en wakame
 Mini broodjes met rundercarpaccio, truffelsaus en Parmezaanse kaas
 Mini broodjes met komkommer & roomkaas
 Huisgemaakte mini-quiches
 Ambachtelijke mini-saucijzenbroodjes
à € 18,50 per persoon
Uitbreidingen High Tea
Gamba in een aardappeljasj e

€ 1,50 per persoon

Geitenkaas kroketjes

€ 1,50 per persoon

Falafel en humus

€ 1,00 per persoon

Vegetarische loempia’s

€ 1,50 per persoon

Petit four

€ 2,50 per persoon
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Warm & koud buffet de Italiaan (vanaf 30 personen)
Vooraf serveren wij een kopje minestronesoep.
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Op het buffet staat voor u gereed:
 Salade met Italiaanse croutons, olijfolie en
citroensap
 Caprese van buffelmozzarella, tomaat en
basilicum
 Droge ham soorten met meloen, mint en
pijnboompitten
 Carpaccio met truffelmayonaise,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas.
 Brood, olijfolie en zeezout

 Pasta met pommedori tomaten en Parmezaanse kaas
 Lasagne met een pittige rundergehakt saus
 Penne met tonijn en tomaat al ‘forno’
 Gebakken dorade met citroen en peper in een tomatensaus
 Pittige kippendrumsticks met knoflook, citroen en salie.

à € 24,50 per persoon.
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Warm & koud buffet de Bourgondiër (vanaf 30 personen)
Op het buffet staat voor u gereed:
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 Twee soorten brood
 Roomboter en huisgemaakte kruidenboter
 Drie verschillende koude sauzen
 Franse tonijnsalade met groene boontjes, rode ui en
partjes ei
 Gerookte zalm salade met appel en dille
 Ham ei salade met pesto
 Rauwkostbuffet
 Gebraden rosbief
 Warme beenham met honing en tijm
 Gegrilde polderhoen met bacon
 Quiche met gamba
à € 24,50 per persoon.
TIP: Breid dit buffet uit met een glas Prosecco of kies als afsluiter voor een heerlijke
dessertbuffet!
Uitbreidingen warm & koud buffet Bourgondiër:
 Ham met meloen

€ 4,00 p.p.

 Ham met asperges

€ 5,50 p.p.

 Noorse garnalen-salade

€ 4,25 p.p.

 Zacht gegaarde eendenborst in een sinaasappelsaus

€ 4,00 p.p.

 Gebakken zalm in een saffraansaus

€ 5,25 p.p.

 Krieltjes uit de oven

€ 1,50 p.p.

 Aardappelgratin

€ 1,50 p.p.

 Seizoensgroenten

€ 1,25 p.p.
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Warm & koud buffet Magnolia (vanaf 30 personen)
Op het buffet staat voor u gereed:
 Twee soorten brood
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 Roomboter en huisgemaakte kruidenboter
 Drie verschillende koude sauzen
 Pasta salade met gerookte kip en pesto
 Gerookte vissoorten
 Carpaccio met truffelmayonaise
pijnboompitten en Parmezaanse kaas
 Rauwkostbuffet
 Warme beenham met honing en tijm
 Gegrilde polderhoen met bacon
 Gegrilde kogelbiefstukjes met een champignonsaus
 Dorade met gamba’s en een bieslooksaus
 Frites met huisgemaakte mayonaise
à € 29,50 per persoon.
Heeft u een voorkeur voor andere warme gerechten? Laat het ons weten en wij passen het
aan op uw wensen!
Uitbreidingen warm & koud buffet Magnolia:
 Ham met meloen

€ 4,00 p.p.

 Ham met asperges

€ 5,50 p.p.

 Noorse garnalen-salade

€ 4,25 p.p.

 Zacht gegaarde eendenborst in een sinaasappelsaus

€ 4,00 p.p.

 Gebakken zalm in een saffraansaus

€ 5,25 p.p.

 Krieltjes uit de oven

€ 1,50 p.p.

 Aardappelgratin

€ 1,50 p.p.

 Seizoensgroenten

€ 1,25 p.p.

‘n Oase op de Grebbeberg
Grebbeweg 103-105  3911 AV Rhenen  Tel. 0317-619003 
www.paviljoen.nl  info@paviljoen.nl
Volg ons op Social Media! @paviljoenhotel

BAR & LOUNGE  RESTAURANT ‘MAGNOLIA’ TERRAS VERGADERZALEN

Warm & koud Streekbuffet (vanaf 30 personen)
 Vooraf serveren wij een kopje aardappel-prei soep met croutons
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Op het buffet staat voor u gereed:
 Rundercarpaccio van MaasRijnIJssel Rund met truffelmayonaise,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas
 Salade met Betuwse walnoot en pittige, frisse mosterddressing
 Boeren aardappelsalade met spekjes en augurk
 Bietensalade met Betuwse appel, honing, Rhenense geitenkaas en walnoten
 Pasta salade met Gelderse polderhoen en vadouvan
 Warme linzensalade met Wageningse oesterzwammen en hazelnoten
 Mini schnitzel van Duurzame varkenshaas met citroen en kastanje-champignonsaus
 Gegrilde Gelderse polderhoen met pittige piri piri-yoghurtsaus
 MaasRijnIJssel runderstoof met ui, appel en kapucijners
 Friet met huisgemaakte mayonaise
à € 32,50 per persoon.
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Stamppot buffet (vanaf 25 personen)
 Hutspot
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 Boerenkoolstamppot
 Zuurkoolstamppot
 Rookworst
 Gehaktballen in jus
 Runderstoof met ui, appel
en kapucijners
 Piccalilly
 Cornichons

à € 17,50 per persoon

Tip: Een heerlijk buffet voor in de koude wintermaanden!
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Barbecue (vanaf 20 personen)
 Stokbrood
 Huisgemaakte kruidenboter
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 Salade met walnoot en pittige, frisse
mosterddressing.
 Aardappelsalade met spekjes
 Watermeloen
 Tomatensalade
 Komkommer met dip
 Kip in spek
 Vispakketje
 Ierse kogelbiefstuk
 Hamburger
 Chilisaus, knoflooksaus en cocktailsaus
 Gepofte aardappel
 Frites met huisgemaakte mayonaise
à € 27,50 per persoon
LET OP! Indien het weer tegenzit, zal de barbecue op onze grill in de keuken worden bereid.

Uitbreidingen barbecue:
 Glaasje meloen, mint en komkommer met een vleugje Piri Piri

€ 1,50 p.p.

 Pastasalade met kip, tomaat, komkommer en mais

€ 1,75 p.p.

 Gegrilde maiskolf

€ 1,00 p.p.

 Groentenpakketje met courgette, aubergine en champignons

€ 1,50 p.p.
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Dessertbuffet
 Yoghurt-vanillemousse met vers fruit
 Mini taartjes
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 Chocolademousse
 Taart met verschillende bolletjes huisgemaakt ijs
à € 6,00 per persoon
Uitbreidingen dessertbuffet:
 Hoorntje met 2 bolletjes vanille-ijs

€ 1,50 p.p.

 Feestelijke ijstaart met gebrand eiwitschuim

€ 2,50 p.p.

 Verse fruit salade

€ 2,25 p.p.

 Boomstamgebak met kaneelmousse en hazelnoten

€ 2,00 p.p.

 Vruchtenbavaroisetaart

€ 2,75 p.p.

Kaasbuffet
 Biologische streekkazen met brood, huisgemaakt vijgenbrood, vincotto en druiven

à € 7,50 per persoon
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Stel zelf uw menu samen!
Bekijk ons uitgebreide assortiment aan heerlijke gerechten en stel uw eigen menu samen
voor uw gehele groep!
Pagina 19

Hieronder treft u de menukaart van maart 2018 om u een indruk te geven van onze
menukaart. Kijk voor de actuele menukaart op onze website of neem contact op met het
hotel.

Om mee te beginnen
Uitgebreid broodplankje met Frans landbrood en olijfjes met zongedroogde tomaatjes 3,5

Voorgerechten


Rundercarpaccio van Maas-Rijn-IJssel rund gemarineerd met een truffelsaus,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas 9,5



Taartje van gerookte zalm met rucola, ingelegde komkommer en Japanse
zeewiersalade met wasabimayonaise 9,5



Salade met gebakken gamba’s, ingelegde venkel en croutons 9,5 *



Salade met gegrilde groente, noten, zaden, kikkererwten en vadouvan mayonaise 7,5*



Salade met in Serranoham gebakken geitenkaas met honing en walnoten 9,5 *



Zacht gegaarde rundermuis met een Oosterse salade en teriyakisaus 8,5

* De salades kunnen wij ook in een extra grote variant serveren. De meerprijs bedraagt 4,5

Soepen


Tomatensoep met prei en basilicum 5,5



Licht gebonden Vietnamese kippensoep met gamba, kokos, bosui, noedels en koriander
6



Aardappelspinaziesoep met spekjes en croutons 5,5
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Hoofdgerechten
 Vegetarisch gerecht naar invulling van onze chef 15,5
 Taglerini pasta met gebakken zeebaars, gamba’s en peultjes met room en pesto 16,5
 Licht gerookte en gebraden kalfsentrecote met rozemarijnboter 20,5
 Varkenshaas omwikkeld met dragon en Serranoham met champignonsaus 16,5
 Tournedos met een port-truffeljus 21,5


Op de huid gebakken zeebaars met wortel, selderij, peultjes en een
Chardonnaysaus 17,5

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met een bijpassend aardappelgarnituur
endagverse groenten. Indien gewenst kunnen wij bij het hoofdgerecht extra frites met
mayonaise à 3,5 of een frisse salade à 3,5 serveren.

Plateau met biologische streekkazen
Rijk gevuld plateau met vier streekkazen in smaak opgebouwd, begeleid door huisgemaakt
vijgenbrood & vier maanden oude vincotta 9,5

Desserts


Proeverij van desserts 7,5



Een smeuïg gebakken chocoladetaartje van bittere chocolade met vanilleijs 7,-



Cremé Bruleé Flambé 7,-



Oud Hollandse ijskoffie met vanilleijs, ‘Ketel 1 mature’, verse koffie, slagroom en een
kletskop 7,-



Vers fruit met huisgemaakt sorbetijs 8,5
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Receptiearrangementen
Hotel ´t Paviljoen biedt u vele mogelijkheden voor het geven van exclusieve diners,
banketten, recepties, feestavonden en bruiloften. U kunt uw gasten ontvangen in één van
onze sfeervolle zalen voorzien van airconditioning en aircleaning.
Wij hebben voor u enkele interessante arrangementen
samengesteld, maar kunnen in overleg een programma “op
maat” bespreken, zodat wij zoveel mogelijk rekening kunnen
houden met uw persoonlijke wensen.
Receptiearrangement (1½ uur)
 Ontvangst met koffie en thee
 2 à 3 consumpties per persoon naar keuze, met uitzondering van buitenlands
gedistilleerd
 2 keer rondgang met een gevarieerd assortiment van warme bitterhapjes
 Tafelverzorging: zoute koekjes en gemengde noten
 Zaalhuur receptiezaal

à € 12,50 per persoon

Receptiearrangement (2 á 2½-uur)
 Ontvangst met koffie en thee
 3 à 4 consumpties per persoon naar keuze, met
uitzondering van buitenlands gedistilleerd
 3 keer rondgang met een gevarieerd assortiment
warme en koude bitterhapjes
 Tafelverzorging: zoute koekjes en gemengde noten
 Zaalhuur receptiezaal

à € 16,50 per persoon
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Receptiearrangement (3 à 3½-uur)
 Ontvangst met koffie en thee
 Onbeperkt consumpties naar keuze, met uitzondering
van buitenlands gedistilleerd
 4 keer rondgang met een gevarieerd assortiment
warme en koude bitterhapjes
 Tafelverzorging: zoute koekjes en gemengde noten
 Zaalhuur receptiezaal

à € 22,50 per persoon

Feestavond en Bruiloftarrangement (4 à 4½ uur)
 Ontvangst met koffie of thee met Petitfour
 Onbeperkt drankenassortiment naar keuze,
met uitzondering van buitenlands gedistilleerd
 5 keer rondgang met een gevarieerd
assortiment warme en koude bitterhapjes
 Tafelverzorging: zoute koekjes en chips
 Zaalhuur receptiezaal

à € 29,50 per persoon
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Uitbreidingen receptiearrangementen
Per glas

Per fles

Cava

€ 5,50

€ 32,50

Prosecco Lunetta Bianco of Rosato

€ 6,50

€ 37,50

Moet & Chandon Brut Imperial Champagne

€ 9,00

€ 54,00

Prijs per persoon
Koffie/thee

€ 2,00

Consumptie (m.u.v. buitenlands gedistilleerd)

€ 3,00

Petitfour

€ 2,50

Huisgemaakt appelgebak

€ 3,00

Huisgemaakte chocoladetaart

€ 3,00

Huisgemaakte aardbeienschelpjes

€ 3,00

Gesorteerd gebak van de Patisserie

€ 3,00

Bruidstaart

Vanaf € 6,00

Bruidstaart
Wij kunnen een prachtige bruidstaart voor u creëren; de keuze van de vulling, kleuren en
garnituren laten wij aan uw eigen wensen over. Enkele voorbeelden voor vullingen zijn:
amaretto, amandel, vanille, aardbeien of chocolade.

Tip: wij helpen u graag bij het kiezen van de invulling & uitstraling van de taart.
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Bittergarnituur ¨Select¨
 2 koude hapjes, 1 warm hapje en gemengde noten
Pagina 24

à € 6,00 p.p.

Bittergarnituur ¨le Maquisard¨
 3 koude hapjes, 2 warme hapjes, gemengde noten
à € 8,50 p.p.
Voorbeelden koude hapjes

Voorbeelden warme hapjes

Huisgebakken toastje met eendenmousse

Luxe bitterbal met mosterd

Crostini met zalm en dille

Gevarieerde warme snacks

Meloen met droge ham

Gefrituurde kaasstengels met chilisaus

Toastje met brie, honing en walnoten

Gefrituurde gamba’s met chilisaus

Blokjes jong belegen kaas

Huisgemaakte mini quiche

Droge mediterrane worst

Mini saucijzenbroodje uit de oven

Bolletjes

Prijs per bolletje

Inclusief 2 kopjes koffie/thee

Ham/kaas

€ 2,00

€ 5,50

Warme ham met ketjapmayonaise € 3,50

€ 7,00

Gerookte zalm/rundercarpaccio

€ 8,00

€ 4,50

Tip: Bij een definitieve reservering voor een receptie, feestavond of bruiloft in combinatie met
een diner, buffet of lunchbuffet bieden wij het bruidspaar een gratis overnachting met ontbijt
op bed aan op de dag van uw huwelijk in onze Bruidskamer (met whirlpool!)
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Entertainment
Breid uw feest, Diner of High-tea uit met een stukje
Entertainment op niveau. Wij hebben verschillende
mogelijkheden voor u op een rij gezet! Rechtstreeks of
in samenwerking met diverse bureaus helpen wij u
graag bij het kiezen van de juiste entertainment voor
de juiste setting!

Trio Koek-koek
 Sfeervol amusement met een herkenbaar en origineel repertoire en een bijzonder
instrumentarium!
 Drie uitstekende en enthousiaste musici met een
fijne neus voor geraffineerde composities uit de
pop en jazz. Liedjes die hun populariteit mede
danken aan een sterke melodie, en mooie
harmonieën.
 Zij ontlenen veel plezier aan hun fraaie
driestemmige zang en gemakkelijke jazzy
improvisaties op fluit en saxofoon.
 De arrangementen en samenzang doen denken
aan muziek uit de jaren ‘40 en ‘50. Een greep uit
de artiesten die hen zoal inspireren: Nat King
Cole, de Carpenters, Louis Prima, Sam Cooke,
Willy Alberti, Frank Sinatra, Queen.
 De muziek kan zoetsappig, subtiel, kalm en onopvallend zijn, in een nostalgische sfeer.
 Maar ook jazzy en kunstzinnig, interessant, uitdagend en aanstekelijk meezingbaar.
 Steeds passend bij het moment en de setting. Altijd van een hoge kwaliteit.
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Huispianiste Annemiek
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Annemiek is een enthousiaste pianiste gespecialiseerd in het verzorgen van sfeervolle
achtergrond pianomuziek. Sinds haar negende jaar heeft ze pianoles en daarnaast is ze
actief in het begeleiden van een koor, bij diners, recepties, bruiloften, jubilea en andere
feesten en partijen. Ruim vijftien jaar draagt ze op verschillende manieren bij aan muzikale
omlijsting.
Het repertoire reikt van licht klassiek tot moderne pop muziek. Diverse muziek wordt gespeeld,
zoals film en musical muziek, songs uit bepaalde thema jaren zoals 60's, 70's, 80's, easy
listening of instrumentale achtergrond muziek, gestoeld op licht klassiek of popmuziek. Live
piano muziek geeft een speciale positieve sfeer aan een gebeurtenis!
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Free Line

 Bestaat uit Jeannette Berlauwt zang
en Benny Stevens toetsen/gitaar en
zang
 Zowel in binnen- alsook in het
buitenland waren beiden geruime tijd
als beroepsartiest actief.
 Jeannette was o.m. leading lady bij
het trio Los Alegres dat bekend stond
om zijn Zuid- Amerikaanse repertoire.
Tv, radio, platen, optredens in heel
Nederland en de jarenlange
samenwerking met Joop v.d. Ende zijn enkele wapenfeiten van Jeannette. Ook
werkte zij mee aan de Andre van Duin revue zowel op TV als in het theater.
 Benny was in de 60er jaren beroeps in Duitsland. Daar speelde hij o.a. met de Hondos
en Tropics. Na zijn studies muziek aan het conservatorium is hij als docent verbonden
geweest aan een van deze conservatoria. Tot op heden doceert hij muziek.
 Het repertoire van Free Line is zeer veelzijdig: van latin, pop, ballad, jazz-standards,
country and western, 60er jaren, soul, rock and roll, merengue, salsa tot instrumentale
rock/pop- en klassieke thema’s. Ook Indisch repertoire ontbreekt niet.
 Deze muziek wordt middels md’s met backingtracks weergegeven die volledig door
Free Line zelf zijn ingespeeld en ingezongen. Free Line wordt dus door zijn eigen orkest
begeleid!
 Doelgroep zijn recepties, diners, party’s en andere gelegenheden waar (o.m. easy
listening) muziek op niveau wordt gevraagd. Hierbij behoort aangepast repertoire tot
de mogelijkheden.
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Bianculli Piano show
 Meesterlijke feest act: piano/zang -contrabas/zang drums/zang
 Pianist/zanger Piero Bianculli zorgt samen met zijn drummer
en contrabassist voor een onvergetelijk muzikaal, interactief feest (der herkenning) !
Het publiek kan op de request-cards hun verzoeknummers indienen en BPS speelt het!
 You name it, they play it ! Dance Classics, TOP 40, Sing-along Hits, Warm Ballads,
Swinging Caribbean, Vibrant Latin, Sweet Samba....100% Party!
 De talentvolle hypermuzikale Italiaanse pianist en zanger, is buitengewoon
sympathiek, met een geweldige stem die kan klinken als die van Jamie Cullum en
soms die van Eros Ramazotti! Rauw, maar zuiver.
 Piero is thuis in alle genres en verschillende talen: hij zingt niet alleen in het Engels,
Frans en in het Nederlands, maar ook in zijn moerstaal: het Italiaans. Dat maakt deze
act ècht onderscheidend van de rest.
Naar voorbeeld van de succesvolle "Crazy Piano's"-formule, overtreft de Bianculli Piano Show
alles!
Dit Bianculli Piano Trio speelt een haast eindeloos repertoire van danceclassics, tot Italiaanse
meeslepende ballads tot superswingende Caribische dansmuziek, latin, dance, samba, you
name it, they play it!
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Overnachten
Hotel ’t Paviljoen**** beschikt over 32 comfortabele kamers voorzien van bad of douche,
toilet, draadloos internet, dressman, telefoon en flatscreen televisie. Het hotel beschikt over
een lift. U kunt u uw auto veilig parkeren op het naast het hotel gelegen privéparkeerterrein!

Eenpersoonskamer
Eenpersoonskamer inclusief ontbijt
Vanaf € 69,00 per kamer per nacht overnacht u in één van onze eenpersoonskamers.

Kleine standaard kamer
Tweepersoonskamer inclusief ontbijt
Vanaf € 79,00 per kamer per nacht overnacht u in één van onze tweepersoonskamers.

Standaard kamer
Tweepersoonskamer inclusief ontbijt
Vanaf € 89,00 per kamer per nacht overnacht u in één van onze tweepersoonskamers.

Comfort kamer
Ruime tweepersoonskamer met whirlpool en balkon inclusief ontbijt
Vanaf € 99,00 per kamer per nacht overnacht u in één van onze deluxe
tweepersoonskamers.
Hotel ’t Paviljoen biedt genoeg mogelijkheden om tussendoor te ontspannen: een perfect
uitgeruste recreatie- en relaxruimte met sauna, biljart, tafeltennis, internetaansluiting e.d.
In de directe omgeving is er volop gelegenheid voor o.a. tennis, een verfrissende
boswandeling, fietsen en zwemmen. Wat dacht u van een bezoek aan het naastgelegen
Ouwehands Dierenpark of Natuurgebied de Blauwe Kamer?!

Tip: tevens is er de mogelijkheid om kinderopvang te organiseren voor de kinderen. In onze
recreatieruimte hoeft u zich geen zorgen te maken over de kinderen!
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Beoordelingen
Bruiloft Dennis en Lieneke Verwoert, 26 september 2014

“Op 26 september 2014 zijn wij getrouwd. Door de gastvrijheid van het Paviljoen, de mooie
aankleding van de zaal en de fantastische bediening werd dit echt een dag om nooit te
vergeten! Jullie stonden altijd voor ons klaar, als wij weer eens vragen of aanpassingen
hadden. De samenwerking met jullie was heel fijn, heel open. Ook stonden jullie open voor
nieuwe dingen. Zo dachten jullie mee
aan een ijs-bruidstaart en die is prachtig
gemaakt door jullie eigen chef-kok!

Het was heel fijn dat eigenlijk alles door
jullie geregeld kon worden; van de
styling van het hotel, de feestzaal, de
dinertafel tot de tafel voor de volgende
ochtend bij het ontbijt. Ook de
bloemen waren prachtig uitgezocht, en dit allemaal in overleg met ons. Jullie hielden de
communicatie heel transparant en dat was prettig!

Nogmaals heel hartelijk bedankt voor alle moeite, en dat jullie onze dag onvergetelijk
hebben gemaakt!

Groetjes Dennis en Lieneke Verwoert”
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