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Beste Gasten van Huize Hölterhof, 
 
Uiteraard brengen wij onze gasten weer op de hoogte van al het heerlijks dat Huize Hölterhof te 
bieden heeft. 
 

● Bistro Hölterhof presenteert naast de normale menukaart, vanaf 27 oktober de Wildkaart en 
uiteraard behoren seizoensgerechten ook tot de mogelijkheden. Zeker nu de dagen weer 
korter worden bieden wij gezelligheid en heerlijk eten met een goed glas wijn. Bistro 
Hölterhof is vanaf 11.00 uur geopend en kunt u er terecht voor een kop koffie of thee met 
huisgemaakte taart. Wat te denken van een lunchgerecht, even er tussenuit hoe fijn is dat? 
De Dinerkaart gaat in vanaf 17.00 uur en kunt u van verrassende gerechten genieten tot 22.00 
uur. Natuurlijk zullen wij u binnenkort op de hoogte brengen van onze Kerstmenukaart.  
Op tijd reserveren raden wij u zeer aan. 
 

● Het Wellnessresort Hölterhof biedt u een oase van ontspanning, tijd voor jezelf en elkaar. 
Diverse sauna’s en zwembaden. Dagelijks 6 opgietingen in onze Löyly cabine. En daarna 
heerlijk genieten van een hapje en een drankje in ons sauna restaurant. Wij bieden het 
allemaal. Een hele dag ontspanning voor € 17.50 en komt u na 17.00 uur betaalt u € 14.50.  
Één keer in de twee maanden verzorgt het opgietteam een speciale dag waarin we ieder uur 
de heerlijkste opgietingen verzorgen met diverse thema’s. Kijkt u hiervoor op onze Facebook 
pagina. Tevens hebben wij onze AFTER FIVE arrangement. Avondentree na 17.00 uur en 
een salade naar keuze of een heerlijke saté van kip of varken, met een drankje erbij voor € 
26,50. Let op deze aanbieding is geldig van maandag tot en met donderdag.  “25 
november OpgietSaterday” ieder uur opgietingen vanaf 11.00 uur tot 0.00 uur. 

 
● Het Huize Hölterhof Beautycentrum complete ontspanning na drukte of stress. Maak kennis 

met onze dames van de beauty afdeling. Vanaf September bieden we u een speciaal 
winter-treatments dit is een scrubmassage met pakking van 60 minuten voor € 47.50 

 Door gure weersomstandigheden moet u uw gelaat ook vooral flink verwennen, Boomingface  
een 45 minuten durend vitaminen treatment voor uw gezicht met Matcha. € 37.50  

 Uiteraard bieden wij ook heel veel andere  
           behandelingen. 
http://www.holterhof.nl/beauty/  
 
Sfeer, Heerlijk Eten, Ontspannend, kortom Puur 
genieten bij Huize Hölterhof 

http://www.holterhof.nl/
http://www.holterhof.nl/beauty/


Tot gauw! Het Team. 


