Beste hotelgast,
Wij heten u van harte welkom in Boutique Hotel Grote Gracht! Bij ons bent u altijd aan het juiste
adres! Ons hotel ligt midden in het centrum van Maastricht, met alle faciliteiten en
bezienswaardigheden voor zowel toeristen als de zakelijke reiziger op korte afstand. Het hotel beschikt
over 25 kamers, verspreid over 3 verdiepingen en is geheel rookvrij.
Deze informatiemap geeft u een duidelijk inzicht over onze beschikbare diensten en faciliteiten. Indien
u een additionele (aan)vraag of opmerking heeft, neem dan gerust contact op met een van onze
teamleden. Wij wensen u een heel fijn verblijf bij ons en wij hopen dat u een geweldige tijd heeft in
het mooie Maastricht waar gastvrijheid mèt een zachte G voorop staat!
Volg ons op social media en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, evenementen en acties.
Vergeet ook niet om uw ervaringen te delen en ons in uw foto’s te taggen!

***
Dear hotel guest,
We are delighted to welcome you to Boutique Hotel Grote Gracht! Our hotel is located right in the
center of Maastricht, with all the facilities and attractions for both leisure and business travelers on a
short distance. The hotel has 25 rooms spread over three floors and is completely non-smoking.
This hotel directory gives you a thorough insight about our facilities and services available. If you
have an additional question or request please contact one of our team members. We wish you a
pleasant stay with us and enjoy your time in Maastricht.
Follow us on social media en stay updated about our newest developments, events and promotions.
Don’t forget to share your own experiences and feel free to tag us in your own pictures!

Boutique Hotel Maastricht

BOUTIQUEHOTELMAASTRICHT

Geschiedenis van de Grote Gracht
De Grote Gracht (Maastrichts: Groete Grach) is een straat in het centrum van Maastricht welke in de
14e eeuw werd aangelegd op de gedempte singelgracht. De Grote Gracht vormt de scheiding tussen de
centrumwijken Binnenstad en Statenkwartier en is een gemengde winkelstraat, waaraan een groot
aantal monumenten en enkele stadspaleizen en scholencomplexen liggen. De naam van de Grote
Gracht wijst op de oorspronkelijke functie: zowel de Grote als de Kleine Gracht werden aangelegd op
de gedempte singelgracht, behorende bij de eerste middeleeuwse stadsmuur van Maastricht.
Waarschijnlijk was dit een droge gracht, aangezien de Grote Gracht enkele meters stijgt vanaf de
Hochterpoort of Gevangenpoort (op de Markt) naar de Tweebergenpoort (de westelijke stadspoort).
De in ca. 1230 gebouwde stadsmuur bleek een eeuw later al te krap. Vanaf het midden van de 14e
eeuw werd de tweede middeleeuwse stadsmuur gebouwd, waardoor de oppervlakte van de ommuurde
stad verviervoudigde. De eerste muur bleef grotendeels gehandhaafd als reserve-verdedigingswerk en
is achter de huizen aan de zuidkant van de Grote Gracht nog deels bewaard gebleven, bijvoorbeeld aan
de Preekherengang. De gracht werd waarschijnlijk al in de 14e eeuw gedempt en bebouwd.
Bij een bombardement door de Fransen tijdens het Beleg van 1748 werd de bebouwing aan de Grote
Gracht zwaar getroffen en verwoest. In de jaren daaropvolgend verrezen er enkele luxueuze
stadswoningen zoals ook Grote Gracht 56. De Grote Gracht is traditioneel een straat met gemengde
activiteiten: winkels, horeca, scholen, kleinschalige bedrijven en woonhuizen. In recente jaren is er vrij
veel leegstand van winkelpanden ontstaan. Doordat de straat buiten het kernwinkelcentrum en het
voetgangersgebied van Maastricht ligt, en tevens per auto moeilijk te bereiken is, blijft een deel van
het winkelpubliek weg en zijn veel winkels verdwenen. De Grote Gracht ligt binnen het beschermde
stadsgezicht van Maastricht en telt 52 rijksmonumenten waarmee ze op de 7e plaats staat van
monumentrijke straten en pleinen in Maastricht. De panden Grote Gracht 56 en 60 hebben statige
lijstgevels van Naamse steen in Lodewijk XVI-stijl. De recente geschiedenis van Grote Gracht 56 is
problematisch te noemen, hoewel niet illustratief voor de hele straat. Het pand was een aantal jaren
geleden onderwerp van een zwartgeld-witwasaffaire, toen de eigenaren van een naastgelegen
coffeeshop het pand met niet-betaald belastinggeld in handen probeerden te krijgen. Toen dit niet lukte
werd het monumentale pand verkocht aan de hotelketen Sandton Pillows, die er in 2011 een hotel met
24 kamers wilde openen. Helaas ging de aannemer failliet en werd de bouw stilgelegd. Vervolgens is
het pand overgenomen door Astoria Vastgoed uit Amsterdam en zij hebben in juli 2014 als exploitatie
een hotel geopend met 25 kamers onder de naam Boutique Hotel Grote Gracht.

History of the Grote Gracht
The Grote Gracht (Grand Canal) is a street in the center of Maastricht which was built in the 14th
century on the muted defense canals. The Grote Gracht separates the central districts Binnenstad and
Statenkwartier and is a mixed shopping street. The Grote Gracht has a large number of monuments
including several town palaces and school complexes. The Grote Gracht name refers to the original
function: both the Big and the Small Canal were built on the filled defense canals belonging to the first
medieval city wall of Maastricht. This was probably a dry moat, since the Grote Gracht only rises a
few meters from the Hochterpoort to the Tweebergenpoort.
The city wall, which was built in 1230, turned out to be too tight and therefore the second medieval
city wall was built in the middle of the 14th century, which quadrupled the surface area of the walled
city. The first wall was largely maintained as a reserve defensive work behind the houses on the south
side of the Grote Gracht still partially preserved. The moat was probably muted and cultivated in the
14th century.
In a bombardment by the French during the Siege of 1748, the buildings on the Grote Gracht were
badly hit and destroyed. In the years that followed, some luxurious townhouses were emerged such as
Grote Gracht 56. The Grote Gracht is a traditional street with mixed activities: shops, restaurants,
schools, small businesses and homes.
It is located within the old protected city of Maastricht and has 52 national monuments which they
place on the 7th state of monument-lined streets and squares in Maastricht. The buildings Grote Gracht
56 and 60 have stately “list-facades” of Namur stone in Louis XVI style.
The recent history of Grote Gracht 56 is quite complex. A few years ago, the property was subject of a
money laundering affair, when the owners of an adjacent coffee shop tried to get the property with
unpaid tax money in their hands. When this failed, the monumental building was sold to the hotel
chain Sandton Pillows, who wanted to open a 24-room hotel in 2011. Unfortunately, the contractor
went bankrupt and construction ended. After, the property was acquired by Astoria Vastgoed in
Amsterdam and they have opened in July 2014 as operating a hotel with 25 rooms under the name
Boutique Hotel Grote Gracht.

Huisregels – voor uw en onze veiligheid
In onderstaand regelement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Boutique Hotel Maastricht
gelden. Wij vragen u om onze regels te respecteren en te accepteren.
Algemene regels
-

Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, dienen
te worden opgevolgd. Klachten en/of opmerkingen kunt u bij de receptie melden.

-

Blijf in geval van brand kalm. Meld een eventuele brand bij de receptie en/of sla de
dichtstbijzijnde brandmelder in.

-

Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand en volg instructies van het personeel op.

-

Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. Bij calamiteiten en/of incidenten
kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal worden getoond aan autoriteiten.

-

Gevonden voorwerpen dienen ingeleverd te worden bij de receptie.

-

Boutique Hotel Maastricht is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.

-

De directie van deze locatie en/of personen welke bij het hotel werkzaam zijn kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die
bezoekers mochten ondervinden.

Het is verboden om
-

Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.

-

Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen
van eigendommen van Boutique Hotel Maastricht kan men aansprakelijk worden gesteld voor
de reparatie en/of vernieuwingskosten.

-

Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.

-

Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door
lawaai van welke aard dan ook.

-

Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er alsnog gerookt wordt op de kamer, zijn
wij genoodzaakt €175,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat
als gevolg door het roken op uw kamer, zullen de voorrijdkosten van de brandweer à € 325,aan u worden doorbelast

In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist de directie van Boutique Hotel Maastricht.

House rules – for your own and our safety
The following rules are the most important house rules which apply within Boutique Hotel Maastricht.
We kindly ask you to respect and accept these rules.
General rules
-

All instructions which are given by employees of the hotel, according to the rules, should be
followed. Complaints and/or comments should be reported to the reception.

-

In case of fire, please stay calm. Report a fire at the reception and/or push the hand detector.

-

At a general fire alarm, leave the building immediately and wait for instructions.

-

During emergencies and/or incidents, camera footage can be shown to authorities.

-

Lost and found should be handed in at the reception.

-

Boutique Hotel Maastricht can not be held responsible for loss or theft of your belongings.

-

The management and/or employees of this property can not be held liable for any injury
and/or (non)material damage which might encounter to our guests.

It is forbidden
-

To use emergency exits as normal inputs en outputs.

-

To carry out the hotels’ property of the building. When intentional damage is ascertained, you
can be held responsible to pay for repair and/or renovation costs.

-

To use, trade or bring along narcotics.

-

To cause nuisance to another hotel guests by playing loud music, obnoxious behaviour or any
other kind of noise.

-

To smoke in the hotel. Smoking is only allowed in our garden. When smoking is ascertained,
we will charge a fine of € 175,00 to your account to compensate the costs for cleaning the
room. When the fire alarm goes off and the fire department has to come, we are forced to
charge their costs (€325,-) to your account.

All cases which are not mentioned within these house rules will be decided by the management of
Boutique Hotel Maastricht.

ABC
Alarm

In geval van nood verzoeken wij u direct contact op te nemen met de receptie.

Apotheek

Schoepp Apotheek Mosae Forum | Gubbelstraat 4| 043-310 03 70

Arts

Huisartsenpraktijk Mosae Forum Heg – Reitz | Gubbelstraat 6 | 043 321 23 09

Babybed

Indien u een extra bed of babybedje op de kamer wenst, kunt u dit aangeven
bij voorkeur vóór 14:00 uur. Voor meer informatie met betrekking tot
beschikbaarheid en prijzen kunt u terecht bij de receptiemedewerkers.

Bagage

Tijdelijke opslag van u bagage is mogelijk bij de receptie. Het hotel is niet
aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade.

Bank

ING Bank | Vrijthof 45 | 6211 LE Maastricht

Betaalwijzen

Wij accepteren de volgende betaalwijzen:

Brievenbus

▪ Contant

▪ Mastercard

▪ Pin/Maestro

▪ Visa

▪ V-Pay

▪ American Express

De brievenbus vindt u in de Statenstraat, een paar minuten van het hotel. U
kunt uw post uiteraard ook bij de receptie afgeven.

EHBO

Bij de receptie is een EHBO doos aanwezig.

Elektriciteit

Het hotel beschikt over 230 Volt wisselstroom. Er zijn diverse stopcontacten
aanwezig in uw kamer en badkamer.

Fietsen

Fietsen kunt u huren bij “Aon de Statie”, vanaf € 7,50 per fiets per dag.
Aon de Statie | Stationsplein 26 | T: 0031 (0)43 321 11 00
Voor fietsroutes kunt u terecht bij de receptie.

Föhn

Föhns zijn beschikbaar bij de receptie.

Gevonden

U kunt contact opnemen met de receptie voor gevonden en/of verloren
voorwerpen. Mocht u zelf voorwerpen achterlaten in het hotel, dan dient u zelf
een ophaalopdracht via PostNL aan te vragen.

Huisdieren

Huisdieren zijn toegestaan op elke kamer. Wij rekenen € 12,50 per nacht, per
huisdier. Uw huisdier is niet toegestaan in de ontbijtruimte. Huisdieren zijn
wel toegestaan in de tuin.

Internet

In het gehele gebouw is gratis draadloos internet aanwezig. U kunt inloggen
via het netwerk Boutique Hotel Maastricht, als wachtwoord gebruikt u
jacobus! (Let op: het uitroepteken hoort bij het wachtwoord)

Klimaatbeheersing

De afzuiginstallatie welke u in uw kamer hoort, is geen airco en ook niet
handmatig te bedienen. De afzuiging schakelt automatisch uit tussen 20:00 uur
en 10:00 uur.

Kluis

Elke kamer beschikt over een kluis, hierin kunt u al uw kostbaarheden veilig
bewaren. Maak uw kluisje altijd leeg bij uw vertrek en laat de kluisdeur open
voor de nieuwe gast. Mocht bij aankomst de kluis toch gesloten aantreffen,
neem dan contact op met een medewerker via de sneltoets receptie op de
telefoon.
Wanneer u de kluis geopend aantreft en wilt gebruiken, toetst u eenmalig een
zes-cijferige persoonlijke code in, gevolgd door een hekje (#). Sluit de kluis,
uw code staat nu ingesteld. Zodra u de kluis opent, vervalt deze code en staat
het vrij om een nieuwe code in te stellen of uw voorgaande code te gebruiken.

Koopavond

Koopavond in Maastricht, Sittard en Heerlen elke donderdag tot 21.00 uur.

Koopzondag

Op zondagen zijn de meeste winkels in Maastricht geopend van 12.00 uur tot
17.00 uur.

Lazy day

Het is mogelijk om een lazy day te reserveren, dit biedt u de mogelijkheid om
tot 17.00 uur gebruikt te maken van uw kamer. De prijs voor een lazy day
bedraagt € 25,00. Voor informatie en beschikbaarheid kunt u terecht bij de
receptie.

Lunchpakket

U kunt bij de receptie een lunchpakket bestellen.

Markt

In Maastricht is er markt in Wyck op woensdag en vrijdag.

Milieu

Graag verzoeken wij u bij het verlaten van uw kamer de lichten te doven en
uw verwarming uit te zetten. Onze huishouding werkt ook mee aan de
bescherming van het milieu. Zo zal de schoonmaakster bijvoorbeeld uw kamer

luchten en de verwarming uitzetten. Ook vervangt ze op uw badkamer slechts
de handdoeken die op de vloer liggen. Heeft u andere wensen ( raam
dichtlaten, extra toiletpapier e.d.), meldt dit dan bij het kamerpersoneel of de
receptie.
Minibar

Elke kamer beschikt over een minibar. Heeft u iets genuttigd uit de minibar,
vul dan het bijbehorende formulier in en geef deze af bij de receptie bij
uitcheck.

Niet storen

Wij storen u niet als het label ‘niet storen’ aan de buitenkant van uw deur
hangt. Bevindt dit label zich na 13.30 uur nog aan uw deur, kan het
voorkomen dat wij uw kamer niet meer kunnen reinigen. In dit geval kunt u
schoon wasgoed vragen aan de receptiemedewerker. Vergeet niet dat u op de
dag van vertrek uiterlijk om 11.00 uur te kamer dient te verlaten.

Ontbijtbuffet

Eten moet een feest zijn, ook het ontbijt. Daarom serveren wij bij het ontbijt
buffet alleen de lekkerste, ambachtelijk bereide producten, afkomstig van
leveranciers uit de streek. Alles is dagvers; het brood wordt iedere ochtend
vers door de bakker bezorgd evenals de traditioneel gemaakte jams en granola.
De eieren, melk, boter, kazen en yoghurt worden door de plaatselijke
zuivelboerderij aangeleverd, vlees komt van de ambachtelijke slager, fruit
komt vers van de groenteman.

Ontbijt leveranciers

Bread and Delicious
Becker-Royen & Zn. B.V.
Slagerij Kusters
F. Geurten B.V.

Ontbijt op kamer

Het is mogelijk om het ontbijt op uw kamer te laten bezorgen tijdens
onderstaande tijden. U betaalt hiervoor € 7,50 servicekosten. Gelieve één dag
van tevoren reserveren bij de receptie.

Ontbijttijden

Het ontbijtbuffet wordt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 10.30
geserveerd en in het weekend van 7.00 uur tot 11.00 uur. Het ontbijt vindt
plaats in de ontbijtruimte op de begane grond. Mocht u een speciaal dieet
volgen, gelieve dit op voorhand aan te geven bij de receptie.

Openbaar vervoer

Het hotel is met het openbaar vervoer makkelijk bereikbaar. De
dichtstbijzijnde bushalte is op de Helmstraat, maar u kunt ook richting de
Markt of het Vrijthof lopen. Voor informatie over dienstregelingen kunt u
terecht bij de receptie.

Parkeren

Parkeren is mogelijk bij Q-park garage Entre Deux, op loopafstand van het
hotel. Uw parkeerplaats dient vooraf gereserveerd te worden. Informeer bij de
receptie voor actuele prijzen.

Politie

U kunt contact opnemen met: 0900 8844. BIJ NOOD: 112
Bezoekadres Maastricht | Prins Bisschopsingel 53 | 6212 AB Maastricht

Receptie

De receptie is 24 uur per dag beschikbaar.

Roken

Boutique Hotel Maastricht is een rookvrij hotel. Wanneer wij constateren dat
er op de kamer of uit het raam gerookt is zijn wij genoodzaakt € 175,00 in
rekening te brengen als vergoeding voor het reinigen van de kamer. Roken is
enkel toegestaan in onze tuin.

Strijkijzer

Een strijkijzer kunt u bij de receptie lenen.

Taxi

Wij kunnen op uw verzoek een taxi bestellen.

Telefoon

U kunt andere kamers bereiken door het cijfer 2 in te toetsen, gevolgd door het
gewenste kamernummer.

Uitchecken

Onze uitchecktijd is uiterlijk 11:00 uur. Mocht u eventueel uw kamer langer
willen gebruiken kunt u naar de mogelijkheden vragen bij de receptie.

Vergadering

Informatie over vergaderingen/vergaderruimtes kunt u krijgen bij de receptie.

Winkelen

Openingstijden winkels in het centrum van Maastricht:
Maandag

13:00 – 18:00

Dinsdag

10:00 – 18:00

Woensdag

10:00 – 18:00

Donderdag

10:00 – 21:00

Vrijdag

10:00 – 18:00

Zaterdag

10:00 – 17:00

Zondag

12:00 – 17:00

ABC
Alarm

In case of an emergency please contact the reception.

Baby cot

In case you require a baby cot in your room, please let us know, preferably
before 2 P.M. For more information regarding availability and costs, please
contact our reception staff.

Bank

ING Bank | Vrijthof 45 | 6211 LE Maastricht

Bike rental

Bikes can be rented at “Aon de Stasie”, for € 7.50 per bike, per day.
Aon de Stasie | Stationsplein 26 | 0031 (0)43 321 11 00.

Breakfast Buffet

Having a meal should be a party - this also includes breakfast. That’s why we
only serve top notch, artisanal regional produce at the breakfast buffet. All
products are daily fresh; each morning bread is delivered by the local bakery,
as are the traditionally made fruit preserves and the granola. The eggs, milk,
and yoghurt are supplied by the dairy farm, cheese comes from the
cheesemonger, meat from the artisanal butcher.

Breakfast in bed

It is possible to have breakfast delivered to your room. For this service, an
your room additional € 7,50 will be charged. Please reserve one day in
advance.

Breakfast times

Breakfast is served from Monday to Friday from 7:00 a.m. until 10:30 a.m.
during the weekends breakfast is served from 7:00 a.m. until 11:00 a.m. It is
served in the breakfast room on the ground floor. In case you require a special
diet, please inform a staff member beforehand. We’ll do our best to meet your
needs.

Check out

Check out time is before 11:00 A.M. Please contact the reception if you would
like to have a late check-out.

Doctor

Mosae Forum Heg – Reitz | Gubbelstraat 6 | T: 0031-(0)43 321 23 09

Do not disturb

We won’t disturb you if you put the small frame ‘ZZZ’ on the outside of your
door. If this label is still there after 1.30 P.M., it is possible that your room will
not be cleaned. In this case you can ask for clean sheets and towels at the
reception.

Electricity

The voltage is 230V.There are several sockets in your room and bathroom.

Environment

We kindly ask you to turn off the lights and the heating when leaving your
room. Our room staff also works on protecting the environment. The cleaning
maid will turn off the heating as she ventilates the room. Also, she will only
change the towels that are lying on the bathroom floor. In case you have any
wishes (keep the windows shut, extra toilet paper etc.), please report this to the
housekeeping staff, or the reception.

Fire Safety

In case of fire always stay calm and think about your own safety first. Report
the fire as soon as possible; this can be done by pressing one of the red fire
alarms in the hallway and entrance hall. Try to extinguish small fires to stop
them from spreading. Every floor has fire extinguishers or a water hose. Stay
calm when hearing the fire alarm. Leave everything behind, and head (with
your companion(s)) to the nearest exit. Wait for further instructions from the
fire department or emergency response.

First Aid

The reception has a first aid kit.

Hairdryer

Hairdryers are available at the reception.

Internet

Free wireless Internet is available in the whole building. You can log in
through the network Boutique Hotel Maastricht , the password is jacobus!
(the exclamation mark is part of the password)

Iron

An iron and iron board can be borrowed at the reception.

Lazy day

It is possible to reserve a lazy day. You will have the ability to use your room
till 5 P.M. The price for a lazy day is € 25.00. For information and
availability please contact the reception.

Lost and found

You can contact the reception for lost and found property. The reception will
not send forgotten items to your address. Pick-up orders can be made through
PostNL of DHL.

Luggage

Temporary storage is possible at the reception. The hotel is not responsible for
loss, theft or damage.

Mailbox

There is a mailbox near the hotel in the Statenstraat. It is also possible to hand
in your mail at the reception.

Market

The market in the city enter of Maastricht is on Wednesday and Friday.

Meetings

Please contact the reception if you would like information about meetings.

Minibar

Every room has a minibar. If you have consumed anything from the minibar ,
we kindly ask you to fill out the form and give it to the reception.

Parking

Parking is possible in Q-park garage EntreDeux, at walking distance from the
hotel. Reservation in advance is required.

Payments

Pets

We accept the following payments:
▪ Contant

▪ Mastercard

▪ Pin/Maestro

▪ Visa

▪ V-Pay

▪ American Express

Pets are allowed in every room. We charge € 12.50 per night, per pet. Pets are
not allowed in the breakfast area.

Pharmacy

Schoepp Pharmacy Mosae Forum | Gubbelstraat 4 | T: 0031-(0)43-310 03 70

Phone

If you would like to call another room in the hotel, dial number 2 followed by
the room number.

Police

In case of an emergency contact: 0900 8844.

URGENT: 112

Visitors’ address Maastricht | Prins Bisschopsingel 53 | 6212 AB Maastricht
Public transport

The hotel is by public transport easily attainable. The nearest bus stop is in the
Helmstraat. You can also go to the Markt or Vrijthof.

Safe

Your room has a safe, in which you can safely store all of your valuable
belongings. Always empty your safe before departure and please leave its door
open for the new guest. Should you find your safe to be closed upon arrival,
please inform the reception by pressing ‘receptie’ on your telephone.

Once you want to use your opened safe, enter a six digit code once, followed
by a hash (#). Close the safe, your code is now set. Opening the safe will reset
the code, you’re free to reclose it with a new code, or just re-use your initial
code.

Smoking

Boutique Hotel Maastricht is a non-smoking hotel. When smoking is
ascertained, we will charge €175,- to your account as a compensation for
cleaning the room. Smoking is allowed in our garden.

Shopping

Late Night shopping in Maastricht, Sittard and Heerlen: every Thursday until
9 P.M. Most shops in Maastricht are opened from 12 P.M. until 5 P.M. on
Sundays.

Taxi

Monday

13:00 – 18:00

Tuesday

10:00 – 18:00

Wednesday

10:00 – 18:00

Thursday

10:00 – 21:00

Friday

10:00 – 18:00

Saturday

10:00 – 17:00

Sunday

12:00 – 17:00

The reception can order a taxi for you.

Bezienswaardigheden in Maastricht
De Sint-Servaasbasiliek is gebouwd op het graf van Sint Servaas, de eerste bisschop van Maastricht. De
laatste verbouwingen en restauraties hebben plaats gevonden rond 1980. De binnenkant is even
indrukwekkend als de buitenkant doet vermoeden. De schatkamer alleen al is een bezoek meer dan waard.
De Helpoort uit 1229 is de oudste stadspoort van Nederland. Na het verkrijgen van stadsrechten, voelde
Maastricht zich genoodzaakt om zich als stad te moeten beschermen. Dit werd gedaan door middel van een
stadsmuur en bijbehorende poorten. Eén daarvan is de Helpoort. De poort en zijn gebouw hebben eerst
dienst gedaan als kruithuis en later als woonhuis en atelier van Jef Schipper.
Het prachtige Bonnefanten museum is een wel zeer bijzonder vormgegeven stukje architectuur wat op
naam staat van de Italiaanse architect Aldo Rossi. Werken van grote meesters als Van Dyck, Brueghel en
Rubens zijn er te bewonderen, maar ook schitterende hedendaagse kunst.
De gevestigde boekhandel in de ruim 700 jaar oude Dominicaner Kerk en door the Guardian uitgeroepen
tot “The fairest bookshop of the world, a bookshop made in heaven” , biedt Boekhandel Dominicanen het
meest complete en gevarieerde assortiment boeken van de stad Maastricht.
De Sint Servaasbrug is van oorsprong een dertiende-eeuwse brug over de Maas die de twee delen van
Maastricht met elkaar verbindt. Deze brug wordt gezien als de oudste nog bestaande brug in Nederland. De
Sint-Servaasbrug was tot het begin van de negentiende eeuw de enige brug over de Maas in Maastricht.
Restaurant tips
Au Coin Des Bons Enfants ligt aan de Ezelmarkt nummer 4; een prachtig oud pand dat je van binnen
gezien moet hebben. Ook heeft Au Coin een prachtige beschutte buitenplaats. De keuken van Au Coin is
voor de ware Bourgondiër. In dit oude en bijzonder sfeervolle pand is men gespecialiseerd in het serveren
van perfecte klassieke Franse gerechten.
Chef Mike Thijssen en gastvrouw Chris Vissers hebben van hun markante zaak Ut Lieuwke aan de Grote
Gracht 62, midden in het stadscentrum, een trefpunt gemaakt voor mensen die graag in een aangename
ambiance genieten van gerechten die met gedrevenheid en vakmanschap zijn bereid.
Il Bacaro is een echte Italiaanse “bar e cucina” (bar en keuken), gelegen aan het Vrijthof 16E. Bij Il Bacaro
kunt u gezellig borrelen maar ook klein of uitgebreid eten in een mediterrane ambiance. U kunt hier
genieten van alles wat Italië te bieden heeft.
Cafe Sjiek is het eerste eetcafé van Maastricht. Het is geen restaurant, eerder een huiskamer met een
heerlijke wijnbar. Met in de zomer het voordeel van een groot buitenterras in het historische stadspark. Het
café blijft een café, maar met een uitstekend menu!

Sightseeing in Maastricht
The Sint Servaas basilica is built on the grave of Sint Servaas, the first bishop of Maastricht. The last
renovations and restorations took place around 1980. The inside is as impressive as the exterior suggests.
The treasure room alone is certainly worth a visit.
The Helpoort from 1229 is the oldest city gate of Netherlands. After gaining city rights, Maastricht felt
compelled to protect themselves as city. This was done through a city wall and its ports. One of them is the
Helpoort.
This iconic building of the Bonnefanten Museum is designed by Italian architect Aldo Rossi. Works of
great masters such as Van Dyck, Brueghel and Rubens are there to admire, but also beautiful contemporary
art.
The established Bookstore Dominicanen in the more than 700 year old Dominican Church and by the
Guardian declared "The fairest bookshop of the world, a bookshop made in heaven", offers the most
complete and varied range of Dominicans Bookstore books of the city of Maastricht.
The Sint Servaas bridge was originally a 13th century bridge over the river (Maas) that connects the two
parts of Maastricht. This bridge is considered to be the oldest existing bridge in the Netherlands. The St.
Servaas bridge is to the beginning of the nineteenth century the only bridge over the river (Maas) in
Maastricht.
Restaurants
Au Coin Des Bons Enfants is located on the Ezelmarkt number 4; a beautiful old building that you have to
see from the inside. Au Coin has also a beautiful outdoor sheltered place. The kitchen of Au Coin is for the
true Bourgondiër. In this old and attractive property is one specialized; serving perfect classic French
cuisine.
Chef Mike Thijssen and hostess Chris Vissers have of their striking case Ut Lieuwke at the Grote Gracht
62, right in the city centre, a venue made for people who like to enjoy food in a pleasant atmosphere with
passion and craftsmanship.
Il Bacaro is a real Italian "bar e cucina" (bar and kitchen), located on the Vrijthof 16E. At Il Bacaro you can
drink but also eat small or extended in a Mediterranean atmosphere. Here you can enjoy all that Italy has to
offer.
Cafe Sjiek is the first pub of Maastricht. It is not a restaurant, but rather a living room with a delicious wine
bar. In the summer, with the advantage of a large outdoor terrace in the historic city park. The Cafe remains
a café, but with an excellent menu!

Wijn assortiment / Wine assortment
Heeft u iets te vieren? Of de dag lekker afsluiten met een goed glas bubbels? Boutique Hotel
Maastricht biedt de volgende (mousserende) wijnen aan.
Do you have something to celebrate? Or would you like to end your day with a nice glass of sparkling
wine? Boutique Hotel Maastricht offers the following (sparkling) wines.

Veuve Du Vernay

€ 18,50

Fris, fruitig en bloemig in de neus. In de mond appels en peren met elegante bubbels. De smaak is
goed in balans, elegant en plezierig. Een mousseux die bij elke gelegenheid ingezet kan worden.
Fresh, fruity and floral in the nose. A taste of apples and pears with elegant bubbles. The taste is well
balanced, elegant and enjoyable. A mousseux that can be used at every opportunity.

Zeta brut reserva

€ 25,-

Een aangenaam alternatief voor Champagne! Deze Cava is rijk en romig van smaak met fijne bubbels.
A pleasant alternative to Champagne! This Cava is rich and creamy taste with fine bubbles.

Ca Di Pietra – Prosecco di Treviso

€ 25,-

De Prosecco di Treviso is verfrissend en intens! Een ideale allround wijn, die uitermate geschikt is als
aperitief!
The Prosecco di Treviso is refreshing and intense! An ideal all-round wine that is perfect as an
aperitif!

Ca Di Pietra – Rose spumante

€ 25,-

Deze Spumante Rosé blinkt uit in aangename verfrissende en plezierige fruitige aroma's. Dankzij zijn
delicate tonen in de mond is het een perfecte allrounder, die goed aansluit bij visgerechten.
This Rosé Spumante excels in pleasing refreshing and enjoyable fruity aromas. Thanks to its delicate
notes in the mouth is a perfect all-rounder, which fits well with seafood.

Vlaaien

Groot (26 cm doorsnede)

Klein (16 cm doorsnede)

Abrikozen

€ 10,20

€ 6,60

Appel

€ 10,20

€ 6,60

Appel/abrikozen

€ 10,20

€ 6,60

Kersen

€ 10,20

€ 6,60

Pruimen

€ 10,20

€ 6,60

Kruisbessen

€ 10,20

€ 6,60

Pudding/kruimel

€ 10,20

€ 6,60

Rijst

€ 10,45

€ 7,30

Aardbeien (seizoen)

€ 13,60

€ 7,65

Luxe vlaaien
Abrikozen/slagroom/chocolade

€ 13,50

Kersen/slagroom/chocolade

€ 13,50

Kersen/slagroom/merengue

€ 13,50

Kruisbessen/schuim

€ 13,50

Rijst/slagroom/chocolade

€ 13,95

Bestel uw vlaai voor 20:00 uur
bij onze receptie, en haal deze de
volgende ochtend tussen 07:00
en 10:30 uur op!
Levering dagelijks mogelijk
m.u.v. maandag

Vlaaien zanddeeg
Hw frangipane aardbeien

€ 15,70

€ 12,95

Hw frangipane aardbeien/slagroom

€ 17,70

€ 14,50

Hw frangipane fruit

€ 15,70

€ 11,50

Hw frangipane fruit/slagroom

€ 17,50

€ 13,00

Linzen abrikoos

€ 12,50

€ 7,30

Linzen pruimen

€ 12,50

€ 7,30

ØRBÆK BREWERY & NATURFRISK
Ørbæk Brewery was founded in 1906 by the family Madsen in Ørbæk Denmark, in this ownership it was
for three generations.
Naturfrisk is the name of our line of organic soft drinks, which we produce in café bottles of 25 cl. The
concept behind Naturfrisk is simply that the products must be natural, pure and of the highest quality. This
means that there is no added preservatives, artificial colors and flavors.
As our products from Ørbæk Brewery are natural products can taste and color vary slightly from
production to production
We want the best quality. We brew and produce in the belief that the best flavor is obtained by using the
best raw material and it is organic ingredients. Our organic products are guaranteed by the fact that they are
made from organic ingredients, which is under constant scrutiny by the Danish Ministry of Food, as well as
foreign. These ingredients include barley, spelled, hops and fruit / juice. In this way we ensure that we use
only ingredients that are grown in harmony with nature without the use of chemical agricultural chemicals
like pesticides (including fertilizers), GM and others.
Naturfrisk offers a variety of flavours like Oraganeade (taste is similar to Orangina/Fanta), Cola, Cola
Fruit, Indian Tonic, Bitter Lemon, Elderflower (tastes like lychee), Ginger Ale, Raspberry and Lemonade.
Open our minibar and discover yourself!

***
Ørbæk BROUWERIJ & NATURFRISK
Ørbæk Brewery werd in 1906 opgericht door de familie Madsen in Ørbæk Denemarken.
Naturfrisk is de naam van onze lijn van biologische frisdrank, die we produceren in caféflesjes van 25 cl.
Het concept achter Naturfrisk is gewoon dat de producten van natuurlijke, pure en van de hoogste kwaliteit
moeten zijn. Dit betekent dat er geen conserveringsmiddelen, kleur- en smaakstoffen zijn toegevoegd aan
de frisdranken.
Doordat onze producten uit de Ørbæk Brouwerij natuurlijke producten zijn kunnen smaken en kleuren iets
afwijken per productie.
We willen de beste kwaliteit garanderen. We brouwen en produceren in de overtuiging dat de beste smaak
wordt verkregen door het gebruik van de beste grondstoffen en biologische ingrediënten. Onze biologische
producten zijn gegarandeerd door het feit dat ze zijn gemaakt van biologische ingrediënten, die onder
constant toezicht staan van het Deense ministerie, evenals buitenlandse. Deze ingrediënten zijn onder
andere gerst, spelt, hop en fruit / sap. Op deze manier zorgen we ervoor dat we alleen gebruik maken van
ingrediënten die worden geteeld in harmonie met de natuur, zonder het gebruik van chemische
landbouwchemicaliën zoals pesticiden (met inbegrip van meststoffen), GM en andere schadelijke stoffen.
Naturfrisk biedt een breed scala aan smaken aan zoals Orangeade (vergelijkbaar met Orangina/Fanta),
Cola, Cola Fruit, Indian Tonic, Bitter Lemon, Elderflower (smaakt naar lychee), Ginger Ale, Raspberry en
Lemonade.
Open onze minibar en ontdek het zelf!

