VERGADEREN
Onderstaand vindt u een aantal arrangementvoorstellen voor vergaderingen Dit is
slechts een selectie van wat wij kunnen verzorgen. Graag stellen wij samen met u,
geheel naar uw wensen een arrangement samen.
VERGADERARRANGEMENT A
• Filterkoffie en thee
• Karaffen water
• Assortiment roomboterkoekjes en mintjes
1 dag deel
2 dagdelen

€ 13.00 p.p.
€ 19.00 p.p.

€ 11.93 p.p.
€ 17.43 p.p.

1 dag deel
2 dagdelen

€ 16.00 p.p.
€ 22.00 p.p.

€ 14.68 p.p.
€ 20.18 p.p.

VERGADERARRANGEMENT B
• Filterkoffie en thee
• Karaffen water
• Assortiment kleine flesjes frisdranken
• Assortiment roomboterkoekjes en mintjes

BREID DE VERGADERING UIT
Geniet van een lunch halverwege de middag of sluit af met een gezellig borrel. Ook zijn
er diverse zoete en hartige snacks als aanvulling op de vergaderarrangementen.
LUNCHBUFFETTEN
Lunchbuffet A
Lunchbuffet B
Lunchbuffet C
Lunchbuffet D

INCL. BTW
€ 14.00 p.p.
€ 16.00 p.p.
€ 18.00 p.p.
€ 19.00 p.p.

EXCL. BTW
€ 12.84 p.p.
€ 14.68 p.p.
€ 16.51 p.p.
€ 19.00 p.p.

BORRELARRANGEMENT – 1 uur
- Tapbier, huiswijnen en frisdranken
- Gemengde nootjes en zoute koekjes
- 2 warme hapjes per persoon

€ 11.00 p.p.

€ 9.69 p.p.

HARTIG
Saucijzenbroodje
Kaas broodjes met paprika salsa
Wrap gevuld met ham, sla & guacemole
Kop tomaten-paprikasoep
Rundvleessalade(50 gram p.p.)
Pasta vissalade (50 gram p.p.)
Ambachtelijk kroket met broodje

€ 2.75 p.s.
€ 2.75 p.s.
€ 2.50 p.s.
€ 3.50 p.s.
€ 3.50 p.s.
€ 3.50 p.s.
€ 3.50 p.s.

€ 2.52 p.s.
€ 2.52 p.s.
€ 2.29 p.s.
€ 3.21 p.s.
€ 3.21 p.s.
€ 3.21 p.s.
€ 3.21 p.s.

GEZOND
Kleine fruitsalade (50 gram p.p.)
Sandwich met gerookte kip en augurken relish
Salade Caprese (50 gram p.p.)

€ 2.75 p.s.
€ 2.75 p.s.
€ 3.25 p.s.

€ 2.52 p.s.
€ 2.52 p.s.
€ 2.98 p.s.

ZOET
Mini muffin
Zoete mini broodjes
Muffin
Brownies & Blondies

€ 1.00 p.s.
€ 1.75 p.s.
€ 2.75 p.s.
€ 2.75 p.s.

€ 0.92 p.s.
€ 1.61 p.s.
€ 2.52 p.s.
€ 2.52 p.s.

Vraag naar onze informatie van de lunchbuffetten voor de invulling

APPARATUUR
Microfoon met snoer
Flipover
Projectiescherm

INCL . BTW
€ 17.50
€ 17.50
€ 17.50

EXCL. BTW
€ 14.46
€ 14.46
€ 14.46

ZAALHUUR
MAANDAG T/M DONDERDAG & ZONDAG
Ochtend
Middag
Avond

INCL. BTW

EXCL. BTW

€ 150.00
€ 250.00
€ 200.00

€ 123.97
€ 206.61
€ 165.29

€ 150.00
€ 350.00
in overleg

€ 123.97
€ 289.26
in overleg

Deze apparatuur hebben wij in huis. Indien u meerdere of ander apparatuur wenst dan kunnen
wij dit voor u inhuren bij onze leverancier. De kosten kunnen dan hoger zijn.

VRIJDAG & ZATERDAG
Ochtend
Middag
Avond

De zaalhuur is gebaseerd op het gebruik van de ruimte met een opstelling naar uw
keuze. De tijdsbestekken zijn als volgt:
- Ochtend
08.00-12.00 uur
- Middag
12.00-18.00 uur
- Avond
18.00-23.00 uur

OPSTELLING
De Raedtskelder beschikt over één zaal. In de zaal zijn er een aantal mogelijkheden:
- Theater opstelling
max. 60 personen
- Blokvorm
max. 18 personen
- Cabaret
max. 28 personen
- Staand event
max. 150 personen

