
 
 

 

 
 
Verkoopsvoorwaarden 
 
Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. 
Onze prijzen zijn inclusief zaalhuur, tafelsopstelling en dekking , service 
tot een laat uur, de montage van de dansvloer, verwarming en BTW. 
 
Wij bieden geen ondersteuning voor de bloemendecoratie en muzikaal 
entertainment, maar adviseren en helpen u hierbij graag. 
 
Gelieve zo snel mogelijk te reserveren. Op het moment van de 
definitieve boeking, vragen wij u om een voorschot van 750 euro te 
betalen. Dit voorschot wordt in mindering gebracht van de totale factuur. 
 
De factuur is betaalbaar binnen de 8 dagen na ontvangst, zonder enige 
weerlegging. 
 
Het aantal definitieve gasten en het definitief gekozen menu dienen ten 
laatste 10 dagen voor datum van het feest worden gecommuniceerd.  
 
Elke wijziging of annulering moet tenminste 10 dagen van tevoren 
worden gemeld. Indien hieraan niet wordt voldaan zal het bedrag voor 
100% in rekening worden gebracht. 
 
 

Voor meer informatie, bezoek onze website: 
www.bestwestern.be/hotelarlux 

 

 
 

E411-E 25 Luxembourg-Bruxelles, Brussel-Liège-Luxembourg 
Exit 31 Arlon Gare 

 
 

 
Rue de Lorraine  –  B-6700 Arlon 

T +32 63 23 22 11  -  F +32 63 23 22 48 
hotel.arlux@autogrill.net 

 
 
 

 

 

 

Vier de sprankelijke  

momenten van 

het leven… 
 
 
 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Cocktails &recepties 
 

Aperitief formules 
 

Champagne, fruitsap, soft drinks, pils 
5 zakouskis,  zoute versnaperingen 

 
€ 20,60 p.p. 

 
__________ 

 
Mousserende wijn “Poll Fabaire”, kirr royal, fruitsap, 

soft drinks, 5 zakouskis, zoute versnaperingen 
 

€ 16,70 p.p. 
 
 
 

Voorbeelden en suggesties: 

Feest –en/of bruiloftmenus 
 

Smaak Menu 
€ 44,70 p.p. 

 
Buffet “land” en “zee” 

Citroensorbet met champagne 

Runds pastei forestière 

Kaasbuffet met salade en notenbrood 

Koffie met zoete lekkernijen 
 

__________ 
 

Traditie Menu 
€ 45,50 p.p. 

 
Carpaccio van zalm met citrusvruchten 

Duif in bladerdeeg met champignons 

Sorbet “Lorain” 

Kalfsmedaillon, Périgordine  

Kaasbuffet met salade en notenbrood 

Koffie met zoete lekkernijen 
 

__________ 
 

Drank forfait tijdens de maaltijd tot het dessert, 
huiswijnen, bieren, soft drinks, water, 

€ 15,20 p.p. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Onze voorbeelden en suggesties; 

Feestmenus 

& 

Familliemaaltijden 
 

Communie, -verjaardag,  
-zilveren –en gouden bruiloft Menu 

 
€ 64,95 p.p. 

 
Mousserende wijn, fruitsap,4 zakouskis p.p. 

Salade met gerookte eendenborst 

Ovenschotel van scampi’s en Sint-Jacobsvruchten 
Krokante groentjes 

Meloensorbet met Pineau de Charentes 

Eendenborst met honing 

Paaslam of gebak 

Koffie met zoete lekkernijen 

Wijnen, soft drinks, pils en water naar believen  tot het dessert 
 

__________ 
 

Arlux Menu 
€ 45,00 p.p. 

 
Kirr witte wijn, fruitsap, pils, soft drinks, 
Zoute versnaperingen, 2 zakouskis p.p. 

Ganzenlever met Porto gelei 

Suprême van parelhoen forestière 

Duo van zoetigheid 

Koffie 

Drie glazen wijn en water op de tafel 

De formules kunnen aan u behoeften worden aangepast. 
 

__________ 
 

Kindermenu 
€ 12,10 p.p. 

 
2 kaaskroketten 

Hamburger, frietjes en mayonaise 

Drank naar believen tijdens het aperitief en de maaltijd. 
 
 
 

 

 


