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Arrangementen Gallery Grand Café 

 

Bij Gallery Aaldering kunt u uw gasten ontvangen tussen de bijzondere klassiekers. Voor een bezoek vanaf 10 

personen vragen wij u een combinatie te maken met een arrangement in ons Grand Café, waarbij u een prachtig 

uitzicht heeft op de collectie auto’s en uiterwaarden van de IJssel. Daarnaast kan men op eigen gelegenheid rustig 

rondkijken tussen de 300 klassiekers en oldtimers, van Fiat 500 tot Ferrari, van MG B tot Rolls Royce. 

Dit alles verdeeld over vier verdiepingen. 

Wij geven geen rondleidingen, maar het is uiteraard mogelijk één van onze verkoopadviseurs aan te 

spreken voor meer informatie. 

 

Gebruik faciliteiten accommodatie Gallery Aaldering, incl. wifi en vrij parkeren. 

 

Prijs per persoon à  €7,50 incl. btw, zonder arrangement vanaf 10 personen   

 

NB. Gezien onze faciliteiten kunnen wij groepen tot maximaal 45 personen ontvangen. 

 

 
 

 



Arrangementen Gallery Grand Café  2021 
  

 

 

 

Koffie/ Thee arrangement 

 

Koffie of thee (2 pp.) naar keuze met: 

Vers van de bakker: 

Appelgebak met slagroom 

Of 

Een ovenvers saucijzenbroodje 

Of 

Heerlijk zoete petit fours  

 

Gebruik faciliteiten accommodatie Gallery Aaldering, incl. wifi en vrij parkeren 

 

Prijs per persoon à 12,50 incl. btw 

(€ 11,47 excl. Btw) 
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Lunch arrangement Gallery Grand Café 

 

Koffie of thee naar keuze, jus d’orange, 

 melk en karnemelk 

 

Vers afgebakken biologisch brood belegd met onder andere:  

brie, gerookte zalm, rosbief, jonge-en oude kaas, gerookte kipfilet en achterham.  

Deze broodjes worden gegarneerd met verse sla en rauwkost 

 

Gebruik faciliteiten accommodatie Gallery Aaldering, incl. wifi en vrij parkeren. 

 

Prijs per persoon à € 24,95 incl. btw  

(€ 22,89 excl. btw) 

 

U kunt het arrangement naar wens uitbreiden met: 

Soep van de dag € 3,50 p .p. incl. btw (€ 3,21 excl. btw) 

Broodje kroket  € 2,95 p.p. incl. btw  (€ 2,71 excl. btw) 
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Borrel arrangement 

 

Luxe nootjes en olijven gepresenteerd op tafel 

Drie consumpties per persoon (fris, wijn of bier) 

Drie stuks bittergarnituur per persoon 

 

Gebruik faciliteiten accommodatie Gallery Aaldering, incl. wifi en vrij parkeren 

 

Prijs per persoon à 22,50 incl. btw  

(€ 20,64 excl. Btw) 

 

 

Mogelijkheid tot het uitbreiden met: 

Luxe plank met parmaham en Franse kaas  € 4,50 p.p. incl. btw (€ 4,13 excl. btw)  

 
 

Overige consumpties worden op nacalculatie doorberekend. 
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Openingstijden Gallery Aaldering*:  Openingstijden Grand Café: 

 maandag tot en met vrijdag: 8.30 – 17.30 uur 9.30 – 17.00 uur 

 zaterdag: 9.00 – 16.00 uur 9.30 – 16.00 uur 

 alle zon- en feestdagen: gesloten  

Kijk voor eventuele uitzonderingen op: www.gallery-aaldering.com 

 

* zonder gebruik te maken van één van bovenstaande arrangementen is het helaas niet mogelijk  

Gallery Aaldering in groepsverband te bezoeken 

 

Voorwaarden: 

- opgaaf van aantal gasten en eventuele dieetwensen kan tot 5 dagen voor aanvang van uw bijeenkomst. 

Bevestigde aantal gasten wordt minimaal doorberekend. 

 

- betaling van het arrangement vindt plaats op de dag zelf à contant of per pin 

 

Vergaderarrangementen: 

U kunt bij Gallery Aaldering ook uw zakelijke bijeenkomst of meeting organiseren. Wij hebben hiervoor een 

vergaderruimte beschikbaar voorzien van alle moderne faciliteiten. Informeert u bij ons naar de mogelijkheden. 

 

Contact informatie: 

Annette Geervliet | tel. 0575-564055 | events@gallery-aaldering.com  

Valentijn Grijpma | tel. 0575-564055 | events@gallery-aaldering.com 

 

 

http://www.gallery-aaldering.com/
mailto:events@gallery-aaldering.com
mailto:events@gallery-aaldering.com
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Welkom bij Gallery Aaldering 

 

Gallery Aaldering is een familiebedrijf dat sinds 1975 bestaat. Met een steeds wisselende collectie van maar liefst 

300 auto’s is Gallery Aaldering in Brummen het grootste klassieke autobedrijf van Europa. 

 

De bedrijfsvoering is in handen van Nico en Nick Aaldering. Nico Aaldering heeft het bedrijf in 1975 opgericht, vanuit 

zijn liefde voor klassieke auto’s. Zoon Nick Aaldering deelt deze passie en samen vormen zij de directie van het bedrijf. 

Nick Aaldering: “Naast de in- en verkoop van auto’s verzorgen wij het hele traject. Wij adviseren, brengen de auto in 

gereedheid, verzorgen uitgebreide controles en dragen zorg voor het transport, waar ook ter wereld”. Wekelijks 

presenteert Nico Aaldering in het televisieprogramma RTL Autowereld een bijzondere auto uit de collectie. 

 

Naast de vele auto’s, verdeeld over drie verdiepingen en het souterrain, exposeren door het hele pand kunstenaars en 

fotografen met hun werk. Op de eerste verdieping is een Grand Café gevestigd. Daarnaast is het een uitstekende 

locatie voor het organiseren van bedrijfspresentaties, vergaderingen en relatiebijeenkomsten. 

 

 


