Onder de vrije hemel

Onze Vinotheek

Vergaderingen en Seminars

Ook op ons terras op het plein pal voor de Ratskeller en
Bistro „Berka“ of in onze rustig gelegen binnentuin aan de
achterkant kunt u genieten van onze uitstekende keuken.

In het kader van de renovatie hebben we een verborgen
juweeltje weer tot leven gewekt. De kruisgewelven in de kelders uit het jaar 1644 werden behoedzaam gerestaureerd
en herbergen nu onze Vinotheek met zorgvuldig geselec
teerde wijnen en champagnes uit de hele wereld.
Deze bijzondere ruimte heeft een heel eigen ambiance
en biedt plaats aan bijeenkomsten tot 40 gasten. U vindt
hier de sfeervolle basis voor een feest dat geheel naar uw
wensen wordt aangekleed. Maar we kunnen op verzoek ook
thema-avonden voor u samenstellen, bijvoorbeeld begeleid
door kunstenaars, artiesten of sommeliers met een heerlijke
wijnproeverij, natuurlijk vergezeld van de daarop afgestemde menu’s.
Gasten, die in ons restaurant Ratskeller of Bistro „Berka“
hun wijn willen uitkiezen, begeleiden we graag naar onze
Vinotheek om daar hun favoriete wijn te ontdekken.

Op de begane grond van ons hotel vindt u ons conferentie
centrum. Hier vindt u het juiste kader voor uw vergadering
of bedrijfsevenement. U krijgt van ons natuurlijk maatwerk:
geheel naar uw wensen verkleinen of vergroten we uw vergader- of seminarruimte. Moderne ondersteunende technieken voor beeld en geluid zijn voor ons vanzelfsprekend.

Tracteer uzelf op koffie met gebak, kleine gerechten,
een avondje barbecueën of een intiem Candle Light Dinner.

Hotel Am Fischmarkt
Fischmarkt 2 – 5 · 47495 Rheinberg · Duitsland
Telefoon: +49 28 43 9 07 06-0 · Telefax: +49 2843 9 07 06-9 99
e-mail: info@hotelamfischmarkt.com
www.hotelamfischmarkt.com

Onze eigen cateringservice maakt van uw evenement
tevens een culinaire belevenis. Persoonlijke aandacht
staat bij ons hoog in het vaandel.
Onze arrangementen voorzien desgewenst natuurlijk
ook in het overnachten in ons hotel.

RHEINBERG

Hartelijk Welkom!

Kamers waar je thuis bent

Feestvieren & nog veel meer…

Heerlijk eten

Hotel Am Fischmarkt ligt midden in het centrum van
Rheinberg.

Wat onze 37 kamers in de categorieën Klassik, Komfort
en Deluxe gemeen hebben is de ruime opzet,
de warmte van het aangename kleurenpalet en de
toepassing van natuurlijke materialen zoals hout, leer
en kokos.

Er zijn vele redenen voor een klein, maar ook voor een
groot bruisend feest – wij hebben daarvoor de geschikte
accommodatie!

In Hotel Am Fischmarkt vindt u onder één dak ons
restaurant Ratskeller, Bistro „Berka“ en, in het historische
kruisgewelf, onze Vinotheek voor een culinair uitdagende
combinatie. In de Ratskeller vindt u een aansprekende en
afwisselende keuze uit gerechten en dranken.

Achter de historische gevels van vier woningen uit de
15e tot de 20e eeuw treft u een smaakvol en modern
ingericht gebouw aan.
Voor uw eten en drinken staan we klaar in onze gezellige
Ratskeller en in onze hippe Bistro „Berka“. In de binnentuin
bent u van harte uitgenodigt om onder de vrije hemel te
lunchen of dineren.
In ons ruim opgezette conferentiecentrum staan
verscheidene vergader- en feestzalen ter beschikking.
Deze zijn voorzien van de modernste technieken en u kunt
een keuze maken uit onze uitgebreide service.

U kunt ook kiezen voor kamers met een verbindingsdeur
waardoor u desgewenst beschikt over twee kamers
die samen een eenheid vormen.
Onze medewerkers van de receptie staan graag met
aanvullende informatie en adviezen voor u klaar.

Of u nu een jubileum, een bruiloft of een heel andere
aanleiding hebt, wij maken van uw feest iets heel bijzonders.
Daarbij richten we ons natuurlijk graag naar úw wensen.
Overal in ons gebouw treft u heldere ruimtes aan met een
exclusieve inrichting: voortreffelijke houtsoorten, onopvallende of juist excentrieke verlichting en vele kleine en grote
design highlights zullen u overal verrassen.
Hoe u zich uw feest ook voorstelt – stijlvol of casual –
wij maken het mogelijk.

Bistro „Berka“, hét treftpunt van het hotel, schittert naast Sky
Sport met heerlijke kleine en moderne gerechten, maar ook
met snacks – of alleen een glaasje wijn of bier. Ook de pittoreske Vinotheek staat voor bijeenkomsten ter beschikking.
Onze ‘Culinaire Kalender’ informeert u dagelijks over onze
steeds wisselende gerechten.

