15 Luxe kamers & een Bruidshuis
*
Restaurant de Parelvisser
*
Brasserie van het Landgoed
*
Officiële trouwlocatie
*
Ceremonies
*
Meetings
*
Presentaties
*
Netwerkborrels
*
Privé & Bedrijfs – feesten/diner
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HOTEL-RESTAURANT LANDGOED WESTERLEE
In het oosten van en 25 minuten van de bruisende stad Groningen ligt Landgoed Westerlee.
Gelegen in het prachtige Oldambt, te midden van een schitterend onontdekt stukje
Nederland. Landgoed Westerlee is gevestigd in de voormalige Heere boerderij genaamd
“Veldzicht”. De vroegere schuur van de boerderij uit 1910 herbergt onder de karakteristieke
balken schitterend ingerichte hotelkamers.
Landgoed Westerlee beschikt over 15 klassieke luxe kamers welke zijn voorzien van alle
comfort voor de zakelijke en toeristische gast voor een ontspannen verblijf. Achter de Heere
boerderij staat het voormalig koetshuis wat is omgetoverd tot een romantisch bruidshuis.
Tevens beschikt Landgoed Westerlee over restaurant de Parelvisser, Brasserie van het
Landgoed, een bar met lounge, een groot terras, sauna, verwarmd buiten zwembad, gratis
wifi en meerdere multifunctionele ruimtes voor een bijeenkomst (personeelsfeest, partijen
en bruiloften) tot 400 personen.
Rondom het landgoed ligt 5 ha aan tuin, slingerpark en natuur. Met tegenover het landgoed
natuurlijk de Garst.
VAN HARTE WELKOM!
U bent bij ons van harte welkom voor een ontbijt, brunch, lunch, high tea, borrel of
diner(buffet). Of u nu heerlijk met z’n tweeën in onze sfeervolle restaurants (of op ons
prachtig gelegen terras) wil genieten van bijvoorbeeld een diner of juist met een gezelschap
in een exclusieve ruimte, omdat u iets te vieren heeft; onze locatie leent zich uitstekend
voor alle gelegenheden.
RESTAURANT DE PARELVISSER
In restaurant de Parelvisser geniet u van de beste kwaliteit aan vis en andere zee
lekkerneijen in een Jugendstil sfeer. Maar ook al het goede van het land kunt u hier vinden.
Kom proeven en geniet van de smaken van het Groninger land
Het menu
In restaurant de Parelvisser serveren wij een seizoens gericht, dagelijks wisselend menu.
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BRASSERIE VAN HET LANDGOED
In de graanschuur van de boerderij vindt u de brasserie. Hier kunt u terecht voor een ontbijt,
lunch, high tea, borrel of diner. Voor een lunch of diner kunt u een keuze maken uit de
geselecteerde gerechten van de kaart. Heeft u een bepaalde voorkeur? Wij maken het u
graag naar wens!

BARBECUE
Wat is er nou mooier, de zon schijnt, het is lekker warm buiten en het word tijd om iets te
eten. Tijd voor de barbecue. Binnen staat een buffet klaar met garnituren en buiten staat de
barbecue lekker te gloeien. Onze chef zorgt ervoor dat uw vlees of vis mooi gegaard wordt.
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TROUWEN OP HET LANDGOED
Voor een bijzondere romantische gelegenheid als jullie huwelijk kiezen jullie natuurlijk een
zeer speciale locatie. De monumentale herenboerderij op Landgoed Westerlee, gelegen in
het Oost-Groningse Oldambt, biedt volop gelegenheid de ceremonie, receptie, diner en
huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag te maken. Aangezien het landgoed door de
gemeente Oldambt is aangewezen als trouwlocatie is het mogelijk om op het landgoed zelf
te trouwen.

Maar je kunt ook in het op 300 meter afstand van Landgoed Westerlee gelegen Sint Joriskerk
een burgerlijk of kerkelijk huwelijk laten voltrekken. Voor het luiden de klok en een organist
voor het prachtige Van Oeckelen orgel kan dan worden gezorgd. Ondanks dat het slechts
een kleine wandeling is kunnen jullie je ook laten vervoeren in een koetsje met huifkarren
voor jullie gasten.
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ZALEN
Winterkamer
De winterkamer is de Opkamer van het voorhuis in Jugendstil sfeer uit 1910.
De Winterkamer biedt plaats tot 30 personen afhankelijk van de opstelling.
Zeer geschikt voor uw privé of zakelijke bijeenkomst of een ceremonie.

Paardenstal
De paardenstal heeft nog zijn authentieke sfeer zoals het een paardenstal behoort. De
voederbakken en ruiven zijn allen nog aanwezig. De paardenstal biedt plaats voor een
gezelschap tot 40 personen afhankelijk van de gewenste opstelling.

Prieelterras
Wat is er nou mooier dat bij een stralend zonnige dag buiten te trouwen. Dat kan bij ons op
het prieelterras achter de boerderij onder een blauwe hemel. Het prieel terras biedt plaats
voor een ceremonie tot 60 personen.
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Het Tuinhuis
De voormalige kapschuur van de boerderij is omgetoverd tot het Tuinhuis. Deze veelzijdige
zaal biedt vele diverse mogelijkheden. U kunt hier (bijvoorbeeld) de gehele dag verzorgt
verblijven met uw gezelschap. Zowel een vergadering, presentatie als een diner of bbq
buffet. Maar ook een huwelijksceremonie is hier mogelijk. Het Tuinhuis biedt plaats voor een
gezelschap tot 150 personen afhankelijk van de gewenste opstelling.

De Graanschuur
In het midden van de boerderij bevindt zich de Graanschuur. Hier kunt u normaal altijd
terecht voor een kopje koffie of iets anders lekker, maar ook voor een ontbijt, lunch, high
tea, diner en vele andere opties. De Graanschuur biedt volop ruimte voor flexibele
indelingen. Van diner opstelling, een theather opstelling of bijvoorbeeld een intieme
ceremonie. Dankzij de groene schuifdeuren kan de zaal makkelijk gesplitst of verkleint
worden.
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FEESTEN & PARTIJEN

tot 49 pers
€ 14,50

vanaf 50 pers
€ 13,50

vanaf 100 pers
€ 12,50

Receptie arrangement 4 uur
Onbeperkt drinken*
Bittergarnituur

€ 29,50

€ 27,00

€ 24,50

Diner arrangement 3 uur
Onbeperkt drinken*
3 gangen diner
koffie met bonbon

€ 49,50

€ 45,75

€ 42,00

BBQ arrangement 3 uur
Onbeperkt drinken*
BBQ buffet inclusief dessert
koffie met bonbon

€ 47,50

€ 43,50

€ 41,50

Huwelijksdag arrangement 6 uur
(bv van 14:00 – 20:00 uur)
Ceremonie
Ontvangst koffie of thee
Prosecco per glas
Bruidstaart
3 gangen diner of BBQ buffet
Onbeperkt drinken*
koffie met bonbon

€ 65,00

€ 59,00

€ 54,50

Huwelijksdag Feestavond 4 uur
(bv van 20:00 – 00:00 uur)
Onbeperkt drinken*
Bittergarnituur
Poffertjes

€ 32,00

€ 29,50

€ 27,00

Receptie arrangement 2 uur
Ontvangst koffie of thee
Gebak of petit four
Onbeperkt drinken*

* All-in arrangementen (vanaf 20 pers)
* Bovenstaande all-in prijzen zijn per persoon
* Consumpties voor bovenstaande arrangementen worden berekend met een eenheidsprijs
en zijn inclusief koffie, thee, frisdranken, sappen, bier van de tap, alc vrij bier, huiswijnen, en
binnenlands gedistilleerd (jonge jenever, oude jevener, bessen jenever, beerenburg, vieux) en
exclusief Buitenlands gedestilleerd.
Hebben wij uw interesse gewekt, wilt u meer informatie of de locatie bekijken? Neemt u
gerust contact met ons op of kom langs voor een rondleiding of een informerend gesprek.
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PRIJSINFORMATIE
Prijzen op basis van nacalculatie
Normale prijzen
Koffie of thee
€ 2,75
Frisdranken
€ 2,75
Sappen
€ 2,75
Bier van de tap
€ 3,00
Prosecco per glas
€ 7,50
Huiswijn
€ 4,25
Binnenl. gedistilleerd vanaf € 4,50
Buitenl. gedistilleerd vanaf € 6,50

Vanaf 50 pers
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,75
€ 6,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 6,00

Overige dranken
Mineraalwater
Huiswijnen
Prosecco
Koffie of thee met bonbon
Prosecco
Champagne

per fles
per fles
per fles
per persoon
per glas € 7,50
per glas € 12,50

€ 5,80
€ 25,50
€ 45,00
€ 3,50
per fles € 45,00
per fles € 75,00

Menu’s
3 gangen menu
4 gangen menu
5 gangen menu
6 gangen menu

€ 29,50
€ 39,50
€ 49,50
€ 59,50

Wijnarrangement 3g
Wijnarrangement 4g
Wijnarrangement 5g
Wijnarrangement 6g

Vanaf 100 pers
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,50
€ 6,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 5,50

.
€ 15,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 30,00

Bittergarnituren
Bittergarnituur koud-warm
€ 7,50 p.p.
Nootjes, zoutjes, Hollandse Kaas, Groninger worst, rundvleesbitterballen
Bittergarnituur zelf samen stellen of uitbreiden:
Zoutjes en gemengde nootjes op tafel
Gemarineerde olijven op tafel
Bitterballen
Mini loempia
Kipnuggets
Vlammetjes
Mini frikandel
Nasihapje
Bamihapje
Mini gehaktballetje
Terrine van geitenkaas met een gelei van tomaat
Quiche met zalm
Quiche met Serranoham
Haring op roggebrood
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€ 1,75 p.p.
€ 1,95 p.p.
€ 0,75 p.st.
€ 0,75 p.st.
€ 0,75 p.st.
€ 0,70 p.st.
€ 0,70 p.st.
€ 0,70 p.st.
€ 0,70 p.st.
€ 0,70 p.st.
€ 2,00 p.st.
€ 2,75 p.st.
€ 2,75 p.st.
€ 2,00 p.st.

LUNCH EN DINER
Voor groepen vanaf 8 personen serveren wij een menu om de kwaliteit van onze diensten
ook bij groepen te waarborgen.
Lunch
Lunchbuffet vanaf 20 gasten
2-gangen verrassingslunch
3-gangen verrassingslunch

vanaf € 17,50 p.p.
€ 19,50 p.p.
€ 29,50 p.p.

Diner
3-gangen verrassingsdiner
4-gangen verrassingsdiner

€ 29,50 p.p.
€ 39,50 p.p.

Onze buffetsuggesties zijn mogelijk vanaf 20 personen. Voor de invulling verwijs ik u naar de
bijlagen.
Diner in buffetvorm
vanaf € 24,50 p.p.
Drankarrangement
Deze arrangementen zijn mogelijk vanaf 20 personen en uitgezonderd speciaal bieren en
buitenlands gedestilleerde dranken.
1- uurs drank arrangement
2- uurs drank arrangement
3-uurs drank arrangement
4-uurs drank arrangement

€ 8,25 p.p.
€ 13,75 p.p.
€ 19,25 p.p.
€ 24,75 p.p.

Bedankjes
Op zoek naar een origineel en smakelijk bedankje? Ook dan zit u goed bij Landgoed
Westerlee.
Een bruiloft, kraamfeest of babyborrel, verjaardag, een jubileum of bijvoorbeeld de opening
van uw zaak… Voor deze speciale gelegenheden verzorgen wij passende bedankjes om als
leuke herinnering weg te geven. Uit eigen chocolade atelier verzorgen wij verschillende
vormen van bedankjes van echte Belgische chocolade. Een greep uit ons assortiment:
♦ 2 bonbons verpakt in folie
€ 1,95
♦ Doosje met 1 bonbon
€ 1,95
♦ Doosje met 2 bonbons
€ 2,95
♦ Hartje
€ 1,25
♦ Hartje met datum/namen
€ 1,75
♦ Chocolade hartvorm gevuld met hartjes
€ 3,95
♦ Chocolade hartvorm gevuld met bonbons
€ 4,95
♦ Hart met roosje
€ 4,95
♦ Hart, klein (met persoonlijke tekst)
€ 6,50
♦ Hart, groot (met persoonlijke tekst)
€ 11,50
♦ Hart gevuld met bonbons
klein
€ 6,50
♦ Hart gevuld met bonbons
groot
€ 11,50
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