KOFFIEARRANGEMENT IN COMBINATIE MET HUUR VAN EEN VERGADERZAAL
• Koffie, thee en water in de vergaderzaal
• Koffie, thee, water en frisdrank in de vergaderzaal
• Luxe ochtend/middagarrangement*

€ 3,25
€ 3,75
€ 6,00

per persoon per dagdeel
per persoon per dagdeel
per persoon per dagdeel

* Tijdens een pauze in de ochtend en/of middag serveren wij koffie, thee en/of frisdrank in de lounge van het hotel.
Daarbij serveren wij een zoete of hartige snack.

BUSINESSLUNCH/BUSINESSDINER IN COMBINATIE MET HUUR VAN EEN VERGADERZAAL
• Businesslunch
• Businessdiner

€ 11,50
€ 11,50

per persoon incl. twee consumpties
per persoon incl. twee consumpties

Een businesslunch of -diner kan geserveerd worden binnen 45 - 60 minuten.
Er wordt een lunch en/of diner geserveerd inclusief een warm gerecht. Aan deze lunch/het diner wordt steeds op een
andere manier invulling gegeven. Ook de locatie waar lunch/diner geserveerd wordt, kan per bijeenkomst anders zijn.
Een en ander is afhankelijk van beschikbaarheid en planning. Laat u verrassen door de creativiteit van onze leerlingen!

LUNCH EN DINER
LUNCH
2-gangen, Plate
3-gangenmenu

€ 6,50
€ 10,50

per persoon excl. consumpties
per persoon excl. consumpties

DINER
3-gangenmenu (vastgesteld menu)
4-gangenmenu (vastgesteld menu)

€ 12,50
€ 15,50

per persoon excl. consumpties
per persoon excl. consumpties

Onze leerlingen ontvangen u voor de lunch graag tussen 11.45 en 12.15 uur en voor het diner tussen 17.30 en 18.15 uur.
Voor deze mogelijkheden moet u in acht nemen dat een en ander in een wat rustiger tempo geserveerd wordt en dat het
niet mogelijk is om later aan tafel te gaan als het aangegeven tijdstip.
In onze praktijkruimtes wordt gewerkt met ingrediënten die één of meer allergeenstoffen bevatten. We kunnen u dan
ook geen allergeenvrije gerechten garanderen. Er wordt een vastgesteld menu/gerecht geserveerd. Wanneer er in uw
gezelschap (dieet)wensen zijn vernemen wij dat graag uiterlijk een week voor aanvang van de bijeenkomst.

SLUIT UW BIJEENKOMST AF MET EEN BORRELUURTJE
Nog even napraten onder het genot van een hapje en een drankje? Dit is mogelijk tijdens het borreluurtje. Er wordt
frisdrank, binnenlands gedistilleerd, huiswijn en bier geserveerd met daarbij een warm bittergarnituur. Dranken die buiten
het arrangement vallen (zoals buitenlands gedistilleerde dranken) worden aan u gefactureerd op basis van nacalculatie.
De kosten voor dit arrangement bedragen € 8,50 per persoon.
Uiteraard is het ook mogelijk om alleen een drankje te nuttigen. De gebruikte drankjes worden genoteerd en aan u
gefactureerd volgens kassaprijs.

