De arrangementen worden tot in de puntjes verzorgd door onze studenten. Arrangementen zijn exclusief zaalhuur en
gebaseerd op gebruik van één zaal. De zalen beschikken over comfortabel meubilair. De zaalopstelling wordt aangepast naar
uw keuze. Als u speciale wensen heeft, kunt u bellen met de afdeling zaalreserveringen (013 - 500 22 81) of mailen naar
b.struik@derooipannen.nl. We kijken vervolgens wat mogelijk is om uw verblijf zo efficiënt en aangenaam mogelijk te laten
verlopen.
In de koffiecorner kunt u onbeperkt gebruikmaken van koffie, thee, water en frisdrank. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid
om te genieten van bijvoorbeeld een heerlijke cappuccino of andere koffievariatie. In de koffiecorner staan altijd wat kleine
zoete bijlages voor u klaar. De kosten voor dit arrangement bedragen € 4,75 per persoon per dagdeel. Mocht u een break willen
plannen met daarbij een uitgebreidere snack, dan denken wij graag met u mee. Heeft u trek in een heerlijk worstenbroodje
of wilt u uw gasten trakteren op een gezonde fruitsalade? Wij verzorgen dit graag voor u. (Prijs op aanvraag)

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

€ 11,50
€ 11,50

per persoon incl. twee niet-alcoholische consumpties
per persoon incl. twee niet-alcoholische consumpties

Een businesslunch of -diner kan geserveerd worden binnen 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 studenten!
De studenten ontvangen u voor de lunch graag tussen 11.45 en 12.15 uur en voor het diner tussen 17.30 en 18.15 uur.
In onze praktijkruimtes wordt gewerkt met ingrediënten die allergenen kunnen 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 warme 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 genuttigde drankjes worden genoteerd en aan u
gefactureerd volgens kassaprijs.

