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ZORGELOOS GENIETEN
Kom veilig en ontspannen vakantie
vieren bij de Smockelaer

ONZE HUIZEN

Comfortabel en luxe voor een
zeer betaalbare prijs

DE SMOCKELAER
Gulle gastvrijheid
Onze locaties zijn prachtig
gelegen in het Limburgse
Heuvelland, midden in de
natuur waar je kunt genieten
van de omgeving, van de rust
en van de ruimte. Een plek
waar je je kunt opladen
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Hier kun je proeven en
genieten. Van de natuur, van
streekproducten, erfgoed,
kunst en cultuur.
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WELKOM
IN HET
HEUVELLAND!

CULINAIR

Bourgondische streekproducten
en gulle gastvrijheid

WANDELEN & FIETSEN
Eindeloze wandel- en etsroutes,
dwars door de prachtige natuur

ZAKELIJK

Vergaderen in een veilige
omgeving tijdens corona

STAY SAFE!

Comfortabel en luxe voor een
zeer betaalbare prijs

ZORGELOOS
GENIETEN
Ondanks de aangescherpte
maatregelen vanuit de overheid
kun je zorgeloos verblijven in
onze Bed & Breakfast
accommodaties en onze
vakantiehuizen. Veiligheid en
gezondheid staan centraal

De unieke ligging, bouwstijl en
het fantastische uitzicht op het
Limburgse Heuvelland maken
een verblijf om nooit te vergeten

We hebben diverse maatregelen
genomen, zonder afbreuk te
doen aan onze welbekende
gastvrijheid
Door de ruime opzet binnen
onze accommodaties kun je
zorgeloos genieten van je verblijf.
Ook in de huidige anderhalvemeter-samenleving
Kom veilig en ontspannen
vakantie vieren bij de Smockelaer.
Hier kun je onbezorgd genieten,
midden in de natuur
Onze accommodaties zijn niet
alleen comfortabel en luxe, ze
zijn ook nog eens heel bijzonder.

Onze gasten zijn ook welkom in
ons restaurant. Daarnaast bieden
wij een ‘To Go Menu’ en
bezorgen wij gerechten, buffetten
en drankjes in de huizen.
Wil je meer weten over de
mogelijkheden, neem dan
vrijblijvend contact met ons op.
Wij helpen je graag
Team Auberge de Smockelae

Auberge de Smockelae
Givelderweg
6276 PB Slenaken-Heijenrat
0031 (0)43 457 44 4
info@smockelaer.nl
smockelaer.n

.
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ONZE HUIZEN
Welkom in het prachtige en karakteristieke Heuvelland! Door het
unieke karakter en de ecologische, cultuurhistorische belevingswaarde
bekroond tot een vijfsterren-landschap
Onze huizen zijn prachtig gelegen in het Limburgse Heuvelland, midden
in de natuur. Hier kun je genieten van de omgeving, van de rust en van
de ruimte. Van het erfgoed, kunst en cultuur. Van onze gulle gastvrijheid
en van de typische streekgerechten. Een plek waar je je kunt opladen.
De luxe vakantiehuizen zijn niet alleen comfortabel, ze zijn ook nog
eens bijzonder. De unieke ligging, bouwstijl en het fantastische uitzicht
op het Limburgse Heuvelland maken een verblijf om nooit te vergeten
Wij bieden maar liefst 9 luxe groepsaccommodaties geschikt voor
groepen vanaf 6 personen. Kies het huis dat bij jou past. Voor een
gezellig weekendje weg, een midweek of vakantie met je gezin, familie
of vrienden

*

Auberge de Smockelaer
Heijenrath - Slenaken
A gen Beuke
Mechelen
Villa Schweiberg
Mechelen
La Mairie
Teuven (B)

Met z’n tweetjes genieten? Overnachten in onze Bed & Breakfast
betekent genieten. Ga gezellig een paar dagen weg in Limburg en
ervaar de gulle gastvrijheid van de Smockelaer. De luxe en sfeervolle
Bed & Breakfast kamers zijn dan ook ideaal voor een gezellige vakantie
Vier veilig vakantie in eigen land. Waar kan dat beter dan in Zuid-Limburg,
het beroemde stukje 'buitenland' binnen de landsgrenzen.
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CULINAIR GENIETEN
Ons restaurant staat bekend om de authentieke
bourgondische keuken en de gulle gastvrijheid
Bij het knisperend haardvuur geniet je van een
heerlijke maaltijd, bereidt met biologische
ingrediënten uit onze regio
In tijden van corona bieden wij onze gasten een
driegangenmenu voor € 35,00 per persoon.
Onze Chef bereidt een dagelijks wisselend menu.
Het diner start om 18.00 uur. Na 20.00 uur
schenken wij geen alcohol meer
Wilt u in de huiskamer genieten van een heerlijk
gerecht, dan bieden wij ook een ‘To-Go-Menu’.

STREEKPRODUCTEN
Bij Auberge De Smockelaer kiezen we bewust voor biologische producten uit de directe omgeving,
waarbij een eerlijk productieproces en waardige behandeling van mens en natuur voorop staan. Een
duurzame benadering van streekgastronomie: van boer naar bord
De Blonde d'Aquitaine en Aberdeen Angus runderen van onze buren, boerderij Flamand, en de
varkens van Kuusj Varkenshoederij in Mechelen, grazen en scharrelen op natuurlijke wijze en in alle
vrijheid door het Heuvellandschap. Zo hebben ze veel beweging en krijgen ze de voeding die onze
natuur hen te bieden heeft. Hierdoor proef je de authentieke smaakbeleving.
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TO GO
TREK IN EEN SMOCKELAER SPECIAL?
Tussen 12.00 en 20.00 bezorgen wij onze specials in de woonkamers van
onze huizen. Geef je bestelling en tijdtip door bij de receptie of in ons
restaurant.
H UI S GEM AAKT E S OE P ME T H OE VE BROO D

€

6,00

✴ Tomatensoep met bleekselderij en verse kruide
✴ Romige Pastinaaksoep met verse kruide
VE RSE SALA DES ME T H OE VEB RO O D

€ 15, 80

✴ Salade Val-Dieu met peer, spekjes en gekarameliseerde walnoo
✴ Salade Bloedworst met appel en mosterdcrèm
H UI S GEM AAKT LIMBUR GS ZO ERVLE ISJ

€ 17, 50

Van Blonde d’Aquitaine rundvlees met verse appelcompote,
kleine salade en verse frie
ABE RDE EN BLAC K A NGUS BUR GER

€ 17, 50

Met cheddar kaas, krokant spek en gekon jte ui, kleine salade
en verse frie
GOATI E BUR GE R

€ 17, 50

Van geitenkaas met tomatenchutney, kleine salade en verse friet
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SMOCKELAER

DRINKS TO GO
Tussen 12.00 en 20.00 bezorgen
wij diverse drankjes.

BIER
Brand bier

25cl/30cl/50cl
€ 3.00 / 3.80 / 5.50

Speciaalbieren

Vanaf € 4.00

Alcoholvrije bieren

Vanaf € 3.50

COCKTAILS
Gin & Tonic

€ 7.50

Cuba Libre

€ 7.50

Negroni

€ 7.50

Campari & Soda

€ 7.50

Vodka & Lime

€ 7.50

Spritz Aperol/Campari/Limoncello

€ 7.50

WIJNEN

GLAS / FLES

Ar tero Verdejo

€ 4.50 / 19.50

Chardonnay Fromberg

€ 5.00 / 24.50

Rosé Cinsault

€ 4.50 / 24.50

Rosé Fromberg

€ 5.00 / 24.50

Ar tero Tempranillo

€ 4.50 / 19.50

Primitivo

€ 5.00 / 24.50
DECO | ISSUE # 2 | PAGE 7

WANDELEN
Het gebied rondom Auberge de Smockelaer is
rijk aan natuur en er lopen tientallen
wandelroutes doorheen. Wandelen in dit gebied
mag niet ontbreken tijdens je bezoek aan de
Smockelaer. Het natuurgebied rond Slenaken
kent mooie uitzichten, stevige hellingen en
verschillende soorten begroeiing. Zo zul je
tijdens deze wandelroute het Onderste Bos
aandoen, waar je in elk seizoen andere wilde
planten zult tegenkomen. Ook steek je even de
grens over naar België, waar akkers en weilanden
je zullen begroeten vanaf het plateau. Je zult
verrast worden door het landschap, op welk punt
in de route je ook bent.

FIETSEN
Het bedwingen van de uitdagende heuvels wordt steevast beloond met de mooiste vergezichten.
Het onovertroffen netwerk van etsknooppunten neemt je mee door de bossen, de heide en langs
het water. Hou je van hoogtemeters en daag je jezelf graag uit op de ets, dan zul je veel plezier
beleven met de etsroutes door het Heuvelland. Nergens in Nederland kun je heuvels bedwingen
zoals hier.
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ZAKELIJKE BIJEENKOMSTEN
Ben je ten tijde van corona op zoek naar een unieke vergaderlocatie in
Zuid-Limburg? Dan heeft de Smockelaer het aanbod dat jij zoekt. Zo
kun je op een veilige en comfortabele manier vergaderen in een luxe
villa met uitzicht op het Limburgse Heuvelland, informeel vergaderen bij
de open haard of bijzonder vergaderen in een Limburgse
vakwerkboerderij
Met vier verschillende locaties biedt Auberge De Smockelaer elke
trainingsgroep precies het juiste onderkomen. Het professionele team
verwelkomt je met warme gastvrijheid. Je staat als gast centraal en alles
wordt tot in perfectie voor je geregeld.
Wij ontzorgen je, zodat je datgene kunt doen waarvoor je naar Auberge
De Smockelaer bent gekomen; een succesvolle training, workshop,
vergadering of bedrijfsevenement

*

We hebben diverse
maatregelen genomen,
zonder afbreuk te doen
aan onze welbekende
gastvrijheid:
• Grote parkeerruimte
voor de deu
• Aparte entree per ruimt
• Desinfecterende handge
• Ruime indeling van de
zalen met individuele
stoel en tafel per gas
• Ruime subruimtes en
woonkamer

Bezoekende bedrijven weten onze locaties bijzonder te waarderen. En
dat blijkt. Auberge De Smockelaer is in 2020 voor de derde keer op rij
uitgeroepen tot de Beste Trainingslocatie van Nederland

• Ruime indeling restaurant
voor ontbijt, lunch en
dine

Bij Auberge de Smockelaer zijn we in verband met het coronavirus
volledig ingericht en ingesteld op de richtlijnen van het RIVM. De
veiligheid van onze gasten en medewerkers staat hierbij voorop.

• Eenpersoons
slaapkamers, inclusief
sanitaire voorzieninge
• Duidelijke instructies
voor onze gasten

.
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STAY SAFE!
REGISTRATIE
Wij registreren alle gasten, zodat we altijd onze medewerking kunnen verlenen
aan een eventueel bron-en contactonderzoek door de GGD.

SCHOON
Onze huizen en al onze faciliteiten worden dagelijks naar de hoogste standaard
en hygiene protocol gereinigd. Wij bieden daardoor een ‘altijd schoon garantie’.

DESI NFECTIE
Op diverse plekken vind je desinfecterende dispensers. Deze zijn zonder water
te gebruiken. Gebruik papieren tissues om je neus te snuiten.

BUI TEN LUCHT
Ga lekker de buitenlucht in! In de omgeving van de Smockelaer kun je naar
hartelust wandelen en etsen. Vraag naar de routekaarten op de receptie.

DIT DOEN WE SAM EN
Houd 1,5 meter afstan
Was regelmatig je hande
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboo
Gebruik een mondkapje waar nodi
Blijf thuis bij klachten
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GENIET!
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