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Uw feest of partij bij Hotel Galamadammen
Wilt u een feest of partij organiseren en een onvergetelijke indruk bij uw gasten achterlaten?
Hotel Galamadammen en haar medewerkers heten u van harte welkom op één van de mooiste
plekken van Friesland.
Ons multifunctionele bedrijf is uniek gelegen tussen twee grote meren; de “Fluessen” en de
“Morra”, en bevindt zich op korte afstand van het IJsselmeer, de Gaasterlandse bossen en vele
Elfstedenstadjes. Een locatie waar wij, en velen met ons, trots op zijn. Ontspannend en
inspirerend, maar ook dynamisch en veelzijdig.
De bijzondere combinaties van deze omgeving vindt u terug in deze map met mogelijkheden.
Een gezellig (trouw)feest, heerlijk eten en drinken en comfortabel overnachten. Allemaal onder 1
dak. En daarbuiten; onze eigen jachthavens, groot terras aan het water en keuze uit sloepen,
skûtsjes en fietsen. Ruim voldoende mogelijkheden dus om van uw specifieke wens een succesvol
geheel te maken.
Deze map geeft u een eerste indruk van ons aanbod. Vanzelfsprekend denken wij graag met u mee,
maar vooral ook “werken wij mee” om uw ideeën vorm te geven.
Heeft u vragen, ideeën of andere wensen dan in deze map zijn aangegeven?
Schroom dan niet om de telefoon te pakken: Wij zijn elke dag bereikbaar via 0514-521346 of
info@galamadammen.nl en nodigen u graag uit voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding
door ons hotel.
Wellicht tot ziens bij Hotel Galamadammen!
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Hotel Galamadammen
Hotel Galamadammen bevindt zich op een markant punt tussen de meren Morra en Fluessen.
Het hotel is gesitueerd aan de weg tussen Lemmer en Bolsward bij het dorp Koudum.
In ons hotel treft u onder andere de volgende faciliteiten aan:
- 46 hotelkamers, allen voorzien van een badkamer met douche, ligbad en toilet,
een kleurentelevisie, koffie- en theefaciliteiten, telefoon en draadloos internet.

- 5 Vergader- en feestzalen in diverse afmetingen.
Onze Wintertuin kan gebruikt worden voor zowel feesten als productpresentaties.

- Een uitstekend restaurant met een kleine kaart en een uitgebreide à la carte kaart.
Op zomerse dagen kunt u gebruik maken van ons terras met uitzicht over de Morra.

- Onze jachthaven beschikt over authentieke Friese skûtsjes, maar ook over een luxe
loungeskûtsje, een klipper en motorsloepen.

Feestzalen
Hieronder vindt u een korte omschrijving van de beschikbare ruimtes voor uw feest.
Van een diner in ons sfeervolle restaurant aan het water, tot een gezellige feestavond met
(live-)muziek, wij bieden u graag de mogelijkheid.

Restaurant
Stijlvol dineren, genieten van seizoen
specialiteiten of een heerlijke proeverij met
uitzicht over de Friese meren.
Gezelschappen tot 12 personen kunnen een
keuze maken van onze à la Carte kaart.
Wanneer u met een groter gezelschap komt,
stellen wij graag in overleg met u een menu
samen.

Suderseezaal

De Suderseezaal is een ruim opgezette zaal met
veel daglicht, geschikt voor maximaal 45 personen.
Deze zaal biedt een schitterend uitzicht over de
Morra en onze jachthaven en beschikt over een
eigen terras. Deze zaal biedt een uitstekende
gelegenheid voor een zakelijke bijeenkomst,
presentatie of voor een besloten diner. De
Suderseezaal is eventueel ook uit te breiden met de
Morrazaal. Hierdoor is deze combinatiezaal
uitermate geschikt voor een gezelschap van
maximaal 70 personen.

Zaalopstelling
Suderseezaal
Theater
Cabaret
School
U-vorm
Carré
Diner

Min.
personen
16
07
12
12
15

Max.
personen
55
33
17
25
34
36

Het assortiment en de prijzen genoemd in dit document zijn onder voorbehoud
van beschikbaarheid en geldig t/m 31 maart 2018
Alle prijzen zijn weergegeven inclusief btw
www.galamadammen.nl

sales@galamadammen.nl

0514-521346
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Morrazaal

De Morrazaal is een zeer geschikte zaal voor een
gezelschap tot maximaal 26 personen. Deze zaal
beschikt over veel daglicht biedt een schitterend
uitzicht over, zoals de naam van de zaal al doet
onthullen, de Morra. Tevens beschikt deze zaal
over een eigen balkon. Deze zaal biedt een goede
mogelijkheid voor een zakelijke vergadering, maar
fungeert ook uitstekend als een intieme dinerzaal.

Havenzaal
De Havenzaal is de combinatiezaal van Havenzaal
1 en Havenzaal 2. Deze zaal biedt veel daglicht en
heeft eveneens een schitterend uitzicht over onze
jachthaven. Tevens heeft de zaal een groot eigen
terras tot zijn beschikking. Deze zaal heeft een
maximale capaciteit van 150 personen. Hiermee is
de zaal uitermate geschikt voor grote
bijeenkomsten en bedrijfspresentaties.

Zaalopstelling
Morrazaal
Theater
Blokopstelling
U-vorm
Losse tafels
Receptie
Diner
Zaalopstelling
Havenzaal
Theater
Cabaret
School
U-vorm
Carré
Diner

Min.
personen
4
5
5
8
10
Min.
personen
60
40
40
25
30
45

Max.
personen
25
17
12
24
30
26
Max.
personen
150
105
60
55
66
150

Wintertuin
De Wintertuin is een multifunctionele zaal
gecentreerd gelegen in het souterrain van het hotel.
Deze zaal biedt veel daglicht door het glazen dak.
Door de indrukwekkende hoogte van de zaal, 9,60
meter, met het glazen dak is deze zaal een zeer
unieke ruimte. De maximale capaciteit van de zaal
is 100 personen. De zaal is uitermate geschikt voor
productpresentaties, grote bijeenkomsten of
bedrijfsfeesten. De zaal beschikt dan ook over een
vaste bar achter in de zaal en een vast podium.
Zaalopstelling
Wintertuin
Theater
Cabaret
School
U-vorm
Carré
Diner
Receptie

Min.
personen
50
40
30
25
50

Max.
personen
100
80
50
120
200

Het assortiment en de prijzen genoemd in dit document zijn onder voorbehoud
van beschikbaarheid en geldig t/m 31 maart 2018
Alle prijzen zijn weergegeven inclusief btw
www.galamadammen.nl

sales@galamadammen.nl

0514-521346
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Ontvangst
Welkomstdrankje
Prosecco
Cava
Kir (crème de cassis met witte wijn)
Kir royale (crème de cassis met prosecco)

€ 5,00 p.p
€ 5,00 p.p.
€ 4,50 p.p.
€ 5,50 p.p.

Koffie en thee
2 kopjes koffie of thee
2 kopjes koffie met oranjekoek
2 kopjes koffie met gebak (eigen assorti)

€ 4,40 p.p.
€ 7,15 p.p.
€ 7,40 p.p.

Gebak
Friese oranjekoek
Appelgebak met slagroom
Hazelnoot gebak (glutenvrij)
Gebak (eigen assortiment)
Gesorteerd gebak
Fries suikerbrood
Servicekosten
bij zelf verzorgen van uw gebak

€ 2,75 p.p.
€ 3,00 p.p.
€ 3,10 p.p
€ 3,00 p.p.
€ 3,25 p.p.
€ 2,00 p.p.
€ 0,75 p.p.

Borrel
Frisdranken
Frisdranken en mineraalwater
Vruchtensappen
Ice tea/ Ice tea green

v.a. € 2,30
€ 2,60
€ 2,70

Bieren van de tap
Glas bier (0,3 l)
Speciaalbier

€ 3,00
v.a. € 3,60

Wijnen en PSV dranken
Huiswijnen wit of rood
Port, sherry, vermouth
Vraag ook naar onze wijnkaart

€ 3,85
€ 3,50

Binnenlands gedistilleerd
Jonge jenever, bessenjenever € 2,60
Corenwijn
€ 4,50
Buitenlands gedistilleerd
Gin, wodka, rum
Divere likeuren
Whiskey
Cognacs
Drankenarrangement 2 uur
2 uur onbepert consumpties

v.a. € 4,00
v.a. €3,50
v.a. € 4,50
v.a. € 6,00
€ 14,50 p.p.

(Exclusief buitendlands
gedistilleerde dranken)

Ieder uur extra
(Beschikbaar vanaf 15 personen)

€ 5,00 p.p.

Het assortiment en de prijzen genoemd in dit document zijn onder voorbehoud
van beschikbaarheid en geldig t/m 31 maart 2018
Alle prijzen zijn weergegeven inclusief btw
www.galamadammen.nl

sales@galamadammen.nl

0514-521346
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Borrelhapjes
Borrelhapjes
Jonge en oude boerenkaas
Friese droge worst en cervelaatworst
Bitterballen
Nootjes en kaasstengels

€ 2,50 p.p.

Koud/ warm bittergarnituur
Jonge en oude boerenkaas
Friese droge worst en cervelaatworst
Wrap van gerookte zalm en kruidenkaas
Wrap van Serranoham en pesto
Bitterballen en groenteloempia’s
Haring op roggebrood
Nootjes en kaasstengels

€ 4,50 p.p.

Koud/ Warm bittergarnituur
“Deluxe”
Jonge en oude boerenkaas
Wrap van gerookte zalm en
kruidenkaas
Wrap van Serranoham en
pesto
Haring op roggebrood
Kippenvleugels piri-piri
Gefrituurde gambavlinder
Nootjes en kaasstengels

€ 7,00 p.p.

Apart (bij) te bestellen bittergarnituren
Om uw bittergarnituur naar wens samen te stellen (prijs per stuk)
Wrap van gerookte zalm en kruidenkaas
€ 0,90
Wrap van Serranoham en pesto
€ 0,70
(2x)Haring op roggebrood
€ 1,25
Hele haring met roggebrood en uitjes
€ 5,00
Palingkroketjes met kruidenmayonaise
€ 1,25
Gefrituurde gambavlinder met remouladesaus
€ 0,90
Mini runderhamburger op een briochebroodje
€ 4,50
Rauwkost (komkommer, wortel en bleekselderij)
€ 1,25 p.p.
Nootjes en kaasstengels
€ 1,00 p.p.

Het assortiment en de prijzen genoemd in dit document zijn onder voorbehoud
van beschikbaarheid en geldig t/m 31 maart 2018
Alle prijzen zijn weergegeven inclusief btw
www.galamadammen.nl

sales@galamadammen.nl

0514-521346
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Activiteiten
Met een motorsloep naar Hindeloopen
Het familiedag arrangement Hindeloopen is een mooi
middag-arrangement voor de zomer.
Na ontvangst in ons restaurant krijgt u vaarinstructies en
navigeert u zelf de sloep naar Hindeloopen. Hier kunt u een
rondwandeling maken of een bezoek brengen aan het Fries
Schaatsmuseum.
Bij terugkomst wacht u een gezellige borrel op het terras en
een uitgebreide broodmaaltijd met soep.
Dit arrangement is mogelijk vanaf 8 personen à € 47,50 per persoon.
Inbegrepen: 2x koffie/thee bij ontvangst, sloephuur, 2 drankjes tijdens
de borrel en een uitgebreide broodmaaltijd.

Skûtsje-zeilen met diner
Gezellig met groot en klein uit varen!
In de middag ontvangen wij u met koffie en
suikerbrood. Aan de kade ligt het open
skûtsje dan al klaar voor een mooie tocht
over de Friese meren, inclusief een lekker
schippersgarnituur en 2 drankjes per
persoon. Bij terugkomst wacht tenslotte een
heerlijk 3-gangen diner, buffet of barbecue,
inclusief 2 consumpties.

Gezien de specifieke eisen en mogelijkheden die er zijn per schip, stellen wij graag
een arrangment op maat voor u samen. U kunt hiervoor –uiteraard geheel
vrijblijvend- contact met ons opnemen
Ter indicatie: Op een Fries wedstrijdskûtsje mogen maximaal 12 passagiers
meevaren. De kosten voor dit schip bedragen € 689,00.
Op onze luxe schepen kunnen 12 tot 30 personen terecht, afhankelijk van het
soort schip. De kosten bedragen € 1.325,00 per luxe schip.

Het assortiment en de prijzen genoemd in dit document zijn onder voorbehoud
van beschikbaarheid en geldig t/m 31 maart 2018
Alle prijzen zijn weergegeven inclusief btw
www.galamadammen.nl

sales@galamadammen.nl

0514-521346
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Varen met salonboot de Klifrak met buffet
Rondvaartboot ‘Klifrak’ is een klassieke salonboot
die vanaf de kade van het hotel over de Friese meren
vaart.
U kunt een complete familiedag met rondvaart en
buffet reserveren via Restaurant Galamadammen,
waarbij ontvangst en diner/buffet in het restaurant
plaats vinden.
Deze rondvaart boot is te reserveren vanaf 20 personen.
Voor een arrangement op maat zijn wij u graag van dienst.

Solex rijden met de familie
Rijden met een solex langs het meer of door de bossen
vanaf Hotel Galamadammen.
In de middag verwachten wij u voor koffie met suikerbrood.
De solexen staan dan al klaar voor een mooie tocht door
Gaasterland, met onderweg een drankje met bittergarnituur.
Bij terugkomst wacht een gezellige borrel en een 3-gangen
diner.
Dit arrangement is te reserveren vanaf 8 personen à € 95,00 per
persoon(minimumleeftijd 16 jaar).
Inbegrepen: Een kopje koffie/thee met suikerbrood, huur van de solexen, een consumptie met bittergarnituur
in Oudemirdum, 3-gangen diner, 2 consumpties bij de borrel en 1consumptie bij het diner.

Familiedag arrangement met Pitch en Putt

Een sportief familiedag arrangement en al mogelijk
vanaf 4 personen!
Na ontvangst met koffie en suikerbrood vertrekt u
met eigen vervoer naar de Pitch en Puttbaan in
Koudum voor een ronde van 18 holes. Aan het einde
van de middag wacht in Restaurant Galamadammen
een gezellige borrel en serveren wij u een heerlijk 3gangen diner ter afsluiting.
Dit arrangement is te reserveren vanaf 4 personen à € 60,00
per persoon (Kinderen 8-12 jaar € 40,00).
Inbegrepen: 2x koffie/thee met suikerbrood, Pitch en Putt
en het 3-gangen diner.

Het assortiment en de prijzen genoemd in dit document zijn onder voorbehoud
van beschikbaarheid en geldig t/m 31 maart 2018
Alle prijzen zijn weergegeven inclusief btw
www.galamadammen.nl

sales@galamadammen.nl

0514-521346
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Varen en fietsen richting Oudemirdum
Fiets met uw familie en/of vrienden een mooie route langs
het water en door de bossen. Na de lunch in Oudemirdum
fietst u terug naar Hotel Galamadammen, waar een tocht met
een of meerdere sloepen rond Koudum wacht.
Afsluitend volgt een gezellige borrel op het terras of in het
restaurant van Hotel Galamadammen.
Een leuk, gevarieerd uitje voor de hele familie!
Dit arrangement kan geboekt worden vanaf 8 personen
à € 42,50 per persoon.
Inbegrepen: 2x koffie/thee met oranjekoek, de lunch in Oudemirdum,
sloephuur en 2 drankjes tijdens de borrel.
Het arrangement is op basis van eigen fietsen, maar vanaf € 10,00 per fiets zijn deze ook te huur.
Happen en trappen in Friesland
Een mooie, gevarieerde fietsroute voert u langs
weilanden en meren, langs het riviertje de Luts en door
de Gaasterlandse bossen.
Tussendoor krijgt u een lekker 3-gangenmenu
geserveerd op 3 bijzondere locaties.
Een mooie, geheelverzorgde dag fietsen!

De kosten van dit arrangement, inclusief ontvangst met 2x koffie/thee
en Fries suikerbrood,
3-gangen diner, fietsroutes en uitleg bedraagt
€ 42,50 per persoon.
Reserveringskosten voor dit arrangement bedragen
€ 7,50 per reservering.

Het assortiment en de prijzen genoemd in dit document zijn onder voorbehoud
van beschikbaarheid en geldig t/m 31 maart 2018
Alle prijzen zijn weergegeven inclusief btw
www.galamadammen.nl

sales@galamadammen.nl

0514-521346
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