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Een luxe pakket voor de gin liefhebber. The Duke Gin met flesjes tonic, 
inclusief heerlijke aromaten zoals gedroogde sinaasappel, zoethout en 

citroen verbena. Alle ingrediënten voor een perfecte Gin Tonic.

Tijdens de feestdagen mag de Champagne niet ontbreken. Aangevuld met 
caviaar van onze hofleverancier worden de feestdagen nog specialer.

Wilt u uw relatie een culinaire avond laten ervaren dan kan dit met de 
speciaal hiervoor samengestelde cadeaubon. Met een diner bij The Duke

Club doet u een culinaire reis cadeau.

Deze proeverij laat u kennis maken met de vele whiskeys uit ons 
assortiment. U leert over de bereiding, de achtergrond en vooral ook de 

smaak. In combinatie met enkele heerlijke gerechten
een onvergetelijke ervaring.

Caviaar 50 gram €219,-
Caviaar 100 gram €259,-

4-gangen diner met wijnarrangement €112,- 
5-gangen diner met wijnarrangement €130,- 
6-gangen diner met wijnarrangement €144,-

Inclusief 4-gangen amusediner  €80,- 
Inclusief 6-gangen amusediner  €110,-

Met de unieke smaak van The Duke Coffee zet u een heerlijke kop koffie.
In combinatie met de handgemaakte bonbons is dit een ware traktatie.

Met dit mooie wijnpakket maakt u kennis met enkele bijzondere Spaanse
wijnen, speciaal geselecteerd door onze sommelier Bram.

The Duke Gin Pakket

Bubbles & Caviaar Pakket

Culinaire beleving The Duke Cuisine

The Duke Whiskey Tasting

The Duke Coffee Pakket

The Duke Wine Selection

€125,-

€60,-

€65,-
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Ervaar de rust en ruimte bij The Duke Club. Een compleet verzorgd 
weekend waarin het uw gasten aan niets zal ontbreken. Naast 18 holes 
golf, een exclusief 4-gangen diner en een heerlijke overnachting in ons

vijfsterren suite hotel. Prijs op basis van 2 personen exclusief btw.

Knisperend haardvuur, stilte en rust. Een bijzondere ervaring om bij weg 
te dromen. Bij aankomst wordt u ontvangen met een welkomst cocktail 

en een Christmas Bite.

Daarna geniet u van een exclusief 6-gangen kerstdiner inclusief 
wijnarrangement. Op de achtergrond wordt zachte live-muziek gespeeld 
en overnacht u in ons vijfsterren suite hotel, waarna u uw verblijf afsluit

met een heerlijk champagne ontbijt en kerstgeschenk namens
The Duke Club. Prijs per persoon, op basis van 2 personen exclusief btw.

Het Sprankelend Kerst Arrangement is geldig van 20 december 2020 
t/m 26 december 2020.

Uw verblijf begint met een lichte, gezonde lunch. Daarna start het 
wellness and relaxation gedeelte, waarbij u kunt kiezen uit verschillende 

massages, facials en andere heerlijke behandelingen.
Inclusief champagne en een light bite.

Na een ontspannen middag, wordt de dag afgesloten met een exclusief 
4- gangen diner du Chef. Een menu met pure ingrediënten van 

biologische afkomst bereidt op de Kamado. Inclusief wijnarrangement.

Als afsluiter na uw overnachting, serveren wij een heerlijk ontbijt met 
streekproducten uit de Maashorst, waarna de mogelijkheid er is tot een 
frisse wandeling in de natuurrijke omgeving. Prijs per persoon, op basis 

van 2 personen exclusief btw.

Arrangement The Duke Suites

Sprankelend Kerst Suite Arrangement

Autumn Escape Suite Arrangement

Het Autumn Escape Arrangement is geldig t/m 31 december 2020, met 
uitzondering van 25 & 26 december 2020.

Arrangement inclusief Ontspanningsmassage op locatie €415,- 
Arrangement inclusief Body Peel Touch Treatment  €435,
Arrangement inclusief ‘The Duke spa Journey of life’ €460,-

€595,-

€370,-
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Werken aan uw golfhandicap was nog nooit zo comfortabel. Naast de range 
met 8 overdekte afslagplaatsen, een grastee, ruimte voor 18 spelers outdoor, 
een wedge area, putting green en een 6 holes Par 3 Course, kunt u zich bij 
The Duke Club verder bekwamen in het indoor putting centre en in een 
van de twee verwarmde lescabines. The Duke Golf Academy biedt u een:

Met de 5 uur durende Golf Experience wordt u begeleid door een 
gecertificeerde PGA golfprofessional waarbij u start met een uur oefenen 
op de Practice Area. Aansluitend speelt u een 9 holes golfwedstrijd op de 

Championship Course. Prijs per persoon.

Met de Masterclass gaat u onder begeleiding van een gecertificeerde PGA 
golfprofessional verschillende oefeningen uitvoeren bij de Practice Area, 
zoals putten, chippen en de swing. Een Masterclass wordt georganiseerd 

voor 2, 3, of 4 uur, vanaf 7 personen en wordt afgesloten met een 
wedstrijd op de Par-3 baan. Prijs per persoon.

The Duke Club Golf Academy biedt zowel beginnende als gevorderde 
golfers de juiste handvatten om zich verder te bekwamen in de golfsport. 
In alle gevallen zijn de golflessen ‘custom made’ en volledig afgestemd op 
de individuele kwaliteiten, mogelijkheden en doelstellingen van de speler. 

Prijs per uur voor 2 personen.

The Duke Golf Academy

Golf Experience

Masterclass

Golfles

€95,-

€50,-

€60,-
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