
  
  
    

 

Vergaderarrangementen en 
lunchbuffetten  
  

Vergaderarrangement “Goedenavond”        p/p  €  7,75      
Wij ontvangen uw gezelschap met koffie en thee, gedurende 1 dagdeel (ochtend, middag of avond) schenken  wij 
koffie en thee en tevens serveren wij karaffen met water. (excl. zaalhuur).  
  

Vergaderarrangement “Goedemorgen”        p/p  € 23,00      
Wij ontvangen uw  gezelschap met koffie en thee, gedurende de gehele dag schenken wij koffie en thee en   
‘s middags limonade en vruchtensappen. De lunch bestaat uit een “12 uurtje”, een broodje kaas,  een broodje ham 
en een broodje kroket met soep naar keuze, inclusief koffie, thee, melk. (excl. zaalhuur).  
  

Vergaderarrangement “Goedemiddag”        p/p  € 27,50      
Wij ontvangen uw  gezelschap met koffie en thee, gedurende de gehele dag schenken wij koffie en thee, en  ’s 
middags limonade en vruchtensappen. De lunch bestaat uit een Brabantse koffietafel met soep naar keuze  en een 
kroket, inclusief twee maal koffie, thee, melk of karnemelk. (excl. zaalhuur)  
  

Vergaderarrangement “Wantijpaviljoen”        p/p  € 55,00   
Als vergaderarrangement ”Goedemiddag”, echter met aansluitend een 3-gangendiner door onze chef-kok 
samengesteld. (exclusief dranken tijdens diner en zaalhuur gedurende de dag)  
  

KOFFIETAFEL / BUFFET (minimaal 10 personen)      p/p   € 18,50  
Kopje soep        Diverse kaassoorten      Confiture  
Vleeskroket        Diverse vleeswaren      Luxe harde broodjes      
Krentenbollen       Rosbief en fricandeau     Diverse zoetwaren  
Bruin en wit brood      Witte en bruine bolletjes    Krentenbrood met spijs  
*Gedurende de koffietafel is twee maal het serveren van koffie, thee, melk, karnemelk inbegrepen.  
  
Uitbreidingsmogelijkheden koffietafel / buffet:  
Huzarensalade   € 5,50   Zalmsalade    €   6,75   Gerookte zalm   € 6,50   
Pasteitje met ragout      € 4,75   Verse fruitsalade  €   3,85   Chocoladefontein  € 4,75  
Scrambled eggs  € 2,00   Vers fruit heel   €   1,75   Overig op aanvraag  
 
 
Zaalhuur en attributen    
Wij berekenen alleen zaalhuur voor uw vergadering of bedrijfspresentatie  
(Onderstaande prijzen betreft de zaalhuur per dagdeel en inclusief 21 % BTW).   
  

  

Terraszaal  I  (150 pers.)   €  185,00    Geluidsinstallatie incl. microfoon    €    35,00  
Terraszaal II (40 pers.)    €    95,00    Geluidsinstallatie 1600 W                    €  175,00  
Parkzaal      (80 pers.)    €  135,00    Flipover incl. stiften      €   14,00  
Terraszaal I en II     €  250,00    Podium per deel 1 x 2 m.     €   25,00  
Draadloze (revers)microfoon  €    35,00    TV          €   20,00  
CD/ DVD speler     €    20,00    WIFI              gratis  
Beamer       €    35,00    Laptop         €   35,00  
Beamerscherm groot    €    35,00    Buffetrokken per stuk      €    6,50  
Beamerscherm klein    €    20,00                           Internetaansluiting UTP vaste kabel    

 
 

€   15,00  
 
 
 
 
 
 



BRUNCHBUFFETTEN (minimaal 20 personen) * 
 
Brunch ”Londen”   € 24,50   Brunch “Parijs”  € 27,50 
Koude gedeelte     Koude gedeelte  
Luxe witte & bruine bolletjes             Minibroodjes gerookte zalm & brie        
Diverse luxe broodsoorten             Diverse luxe broodsoorten 
Diverse Hollandse vleeswaren    Croissants     
Krentenbrood met spijs              Waldorfsalade 
Croissants               Sandwich rosbief 
Huzarensalade               Diverse vleeswaren & kaas 
Diverse soorten Hollandse kaas    Verse fruitsalade  
Vruchtenkwark               Vruchtenkwark 
Diverse zoetwaren     Diverse zoetwaren 
Warme gedeelte                                     Warme gedeelte                                   
Quiche Lorraine             Pasteitje met ragout 
Boerenomelet               Boerenomelet          
Scrambled eggs (roerei)    Gebraden beenham         
Gekookte eieren     Scrambled eggs (roerei)       
Gebakken spek                          Gebakken spek en gekookte eieren 
  
*) Koffie, thee, melk en karnemelk gedurende de brunch inbegrepen. 
 
 
 
 

Zaalopstellingen    
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