ONDERWIJSHOTEL

DE ROOI PANNEN EINDHOVEN
Lunch

2-gangenverrassingslunch in het restaurant € 8,50
Voor een à la carte lunch hanteren wij de prijzen die vermeld staan op de menukaart.
Quick businesslunch € 9,50
Jus d’orange en (chocolade)melk
Soep van de dag
Belegde broodjes
Zoet item
Verse fruitsalade

Businesslunch € 12,50
Jus d’orange en (chocolade)melk
Soep van de dag
Warm item
Verschillende broden
Diverse soorten broodbeleg (zoet en hartig)
Rauwkostsalade
Verse fruitsalade
Zoet item

Diner

3-gangenverrassingsdiner in het restaurant € 12,00
Voor een à la carte diner hanteren wij de prijzen die vermeld staan op de menukaart.
Businessdiner € 12,50
Jus d’orange en (chocolade)melk
Soep van de dag
Warm item
Verschillende broden
Diverse soorten broodbeleg (zoet en hartig)
Rauwkost salade
Vers fruit salade
Zoet item
In onze praktijkruimtes wordt gewerkt met ingrediënten die één of meer allergeenstoffen bevatten. We kunnen u dan ook
geen allergeenvrije gerechten garanderen. Wanneer er in uw gezelschap (dieet)wensen zijn vernemen wij dat graag uiterlijk
een week voor aanvang van de bijeenkomst.

Borrel

Nog even napraten onder het genot van een hapje en een drankje? Dit is mogelijk tijdens een borreluur. Er wordt frisdrank,
binnenlands gedistilleerd, huiswijn en bier geserveerd. Dranken die buiten het arrangement vallen (zoals buitenlands
gedistilleerde dranken) worden aan u gefactureerd op basis van nacalculatie. U heeft tijdens het borreluur de keuze uit ons
assortiment standaard of luxe hapjes.
Standaard € 6,50
			Luxe € 9,50
Kaas						Rauwe ham
Salami						Olijven
Amsterdamse uitjes				Manchegokaas
Bitterbal					Amuseglaasjes
Butterfly					Luxe belegde bruschetta’s
Nootjes						Nootjes
Kaasstengels					Kaasstengels
Uiteraard is het ook mogelijk om alleen een drankje te nuttigen.
De gebruikte drankjes worden genoteerd en aan u gefactureerd.

Prijzen hotelkamers
Eénpersoonskamer

Tweepersoonskamer

Driepersoonskamer

Superior kamer

€ 60,00

€ 68,50

-

Executive kamer

€ 68,00

€ 76,50

€ 92,50

Deluxe suite

€ 83,00

€ 91,50

€ 107,50

Bovenstaande prijzen zijn inclusief ontbijt en exclusief toeristenbelasting van € 3,50 p.p.
Het hotel heeft een suite, executive kamers en superior kamers die beschikken over WIFI en een ruime badkamer. Alle
kamers zijn voorzien van airconditioning. De suite en de executive kamers zijn voorzien van een bureau en koffie- en
theefaciliteiten.
De hotelketens Pullman Eindhoven Cocagne, Novotel, Ibis, Park Plaza, Van der Valk en Campanile hebben een hotelkamer
ingericht die representatief is voor hun keten. Daarnaast hebben enkele bedrijven een hotelkamer gesponsord. Alle
kamers zijn voorzien van airconditioning.
Het hotel verzorgt een luxe en uitgebreid ontbijtbuffet.

Onder de Pannen-arrangement
* Overnachting in een executive kamer
* Uitgebreid ontbijtbuffet
* 4-gangendiner in één van onze restaurants
* Welkomstdrankje
* Welkomstcadeautje op de kamer
U kunt dit arrangement boeken voor:
€ 110,00 voor 2 personen op een tweepersoonskamer
€ 88,00 voor 1 persoon op een tweepersoonskamer

