WELKOM
Bedankt voor u interesse in onze arrangementen.
Onderstaand vindt u informatie over onze vergader arrangementen.
Dit is slechts een kleine selectie van wat wij in De Raedtskelder kunnen verzorgen.
Voor eventuele vragen, opmerkingen en of suggesties kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Vergader arrangementen
Onderstaand vindt u een aantal arrangementsvoorstellen 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.
De prijzen van de onderstaande arrangementen zijn geldig vanaf 18 personen.
Bij groepen kleiner dan 18 personen rekenen wij een toeslag van 5,- p.p. op de arrangementsprijs
Vergader arrangement A
• Filterkoffie en thee
• Karaffen water
• Assortiment roomboterkoekjes en mintjes
Tijd:

Prijs INCL.BTW p.p.

Prijs EXCL. BTW p.p.

1 dagdeel

16,-

14,70

2 dagdelen

22,-

20,20

Vergader arrangement B
• Filterkoffie en thee
• Karaffen water
• Assortiment kleine flesjes frisdranken
• Assortiment roomboterkoekjes en mintjes
Tijd:

Prijs INCL.BTW p.p.

Prijs EXCL. BTW p.p.

1 dagdeel

19,-

17,45

2 dagdelen

25,-

22,95

Vergader arrangement “Compleet”
• Filterkoffie en thee
• Karaffen water
• Assortiment kleine flesjes frisdranken
• Assortiment roomboterkoekjes en mintjes
• Lunch de Raedtskelder: Tomaten- paprikasoep, mini uitsmijter carpaccio
en een desemsandwich met een ambachtelijke kroket.
Geserveerd met een glas verse melk of een glas verse jus d’orange
(Vanaf 18 personen wordt de lunch geserveerd in buffetvorm)
Tijd:
Gehele dag

Prijs INCL.BTW p.p.

Prijs EXCL. BTW p.p.

45,-

41,30

Buffetten (vanaf 30 personen)
Geniet halverwege de middag van een lunch.
Ook zijn er diverse zoete en hartige snacks als aanvulling op de vergaderarrangementen.
Wij bieden verschillende arrangementen aan maar uiteraard is het ook mogelijk om de arrangementen
naar wens samen te stellen.
Lunchbuffet A
• Vers afgebakken ambachtelijke broodjes en sandwiches belegd
met divers beleg zoals: vleeswaren, broodsalades en kaassoorten met passend garnituur
(minimaal 5 soorten beleg) Dit komt neer op ± 2,5 item p.p.
• Diverse zoetigheden en handfruit
• Melk en vruchtensappen
16,50 p.p incl. btw | 15,15 p.p. excl. btw
Lunchbuffet B
• Kopje tomatensoep
• Vers afgebakken ambachtelijke broodjes en sandwiches belegd
met divers beleg zoals: vleeswaren, broodsalades en kaassoorten met passend garnituur
(minimaal 8 soorten beleg) Dit komt neer op ± 2,5 item p.p.
• Diverse zoetigheden en handfruit
• Melk en vruchtensappen
18,50 p.p incl. btw | 17,- p.p. excl. btw
Lunchbuffet “De Raedtskelder”
• Kopje soep (wisselend per seizoen)
• Vers afgebakken ambachtelijke broodjes belegd
met divers beleg zoals: vleeswaren, broodsalades en kaassoorten met passend garnituur
(minimaal 8 soorten beleg) Dit komt neer op ± 1,5 item p.p.
• Zacht broodje ambachtelijke kroket geserveerd met mosterd
• Aardappelsalade
• Diverse zoetigheden en handfruit
• Melk en vruchtensappen
21,50 p.p incl. btw | 19,75 p.p. excl. btw
Lunchbuffet “Rustiek”
• Rustieke broodpunten met divers beleg zoals:
Geroosterde groenten en Mozzarella, Pastrami met pickles en dressing,
Napoli salami met gedroogde tomaat en spinazie, humus met geitenkaas en gepofte paprika.
• Desem broodjes belegd met divers beleg zoals:
Komijnekaas en vadovan mayonaise
Brie en tomaat
Serranoham met tapenade
Kip met kruidenmayonaise en walnoot
De broodpunten en de desembroodjes komen neer op ± 1,5 item p.p.
• Groene salade
• Wrap met hummus en gepofte groenten met een vleugje chilli
• Diverse zoetigheden en handfruit
• Verse jus ‘d Orange, appelsap, een yoghurt smoothie en karaffen water
22,- p.p incl. btw |20,20 p.p. excl. btw

Borrel arrangement A
• Onbeperkt gebruik van het drankpakket d.m.v. bar- en plateauservice
• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes
• 2 warme hapjes per persoon
Tijd:

Prijs INCL.BTW p.p.

Prijs EXCL. BTW p.p.

1 uur

14,50

12,90

1,5 uur

17,50

15,55

2 uur

20,50

17,80

Borrel arrangement B
• Onbeperkt gebruik van het drankpakket d.m.v. bar- en plateauservice
• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes
• 2 warme hapjes en 1 koud hapje per persoon
Tijd:

Prijs INCL.BTW p.p.

Prijs EXCL. BTW p.p.

1 uur

16,-

14,20

1,5 uur

19,-

16,90

2 uur

22,-

19,55

Borrel arrangement C
• Start met een glas Cava
• Onbeperkt gebruik van het drankpakket d.m.v. bar- en plateauservice
• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes
• 2 warme hapjes en 1 koud hapje per persoon
• 1 broodje mini hamburger of mini broodje bitterbal
Tijd:

Prijs INCL.BTW p.p.

Prijs EXCL. BTW p.p.

2 uur

24,-

21,35

2,5 uur

27,-

24,-

3 uur

30,-

26,70

Uitbreidingen
Deze arrangementen kunt u uitbreiden met de volgende opties.
De meest voorkomende onderdelen staan hieronder uitgeschreven.
Maar vraag gerust naar de verdere mogelijkheden die wij u kunnen bieden.
Prijs INCL.
BTW p.s.

Prijs EXCL.
BTW p.s.

koffievariaties met melk zoals: Cappuccino en Latte
macchiato (op basis van nacalculatie) | vanaf prijs
Frisdranken bestellen buiten assortiment
(op basis van nacalculatie) | vanaf prijs
Snacks hartig:

2,60

2,30

2,60

2,40

Broodje met een ambachtelijke kroket en mosterd

3,50

3,20

Caprese salade (50 gram p.p.)

3,25

3,-

Kopje tomatensoep

3,50

3,20

Kopje dagsoep

3,50

3,50

Mini puntzakje frites met mayo

2,75

2,50

Mini broodje hamburger

3,75

3,45

Saucijzenbroodje

2,75

2,50

Steambun met kippendijen en saus

4,50

4,10

Wrap (diverse soorten)

2,75

2,50

Appelflap

2,25

2,05

Brownie of Blondie

2.75

2,55

Croissant

2,25

2,05

Fruitsalade (in picardi glas)

3,50

3,20

Koffiekoek

2,25

2,05

Dranken:

Snack zoet:

Zaalhuur
Voor het afhuren van onze locatie berekenen wij per arrangement de zaalhuur.
Het combineren van verschillende dagdelen brengt een korting v/d zaalhuur met zich mee.
De zaalhuur is gebaseerd op het gebruik van de ruimte met een opstelling naar uw keuze.
De tijdsbestekken zijn als volgt:
- Ochtend
Tussen 08.00-12.00 uur
- Middag
Tussen 12.00-18.00 uur
- Avond
Tussen 18.00-23.00 uur
Plaatst u een boeking op maandag, dinsdag of op woensdag?
Dan ontvangt u een korting van 25% op de zaalhuur.
Maandag t/m vrijdag

Prijs INCL.BTW

Prijs EXCL. BTW

Ochtend

150,-

124,-

Middag

150,-

124,-

Avond

200,-

165,30

Apparatuur
Onderstaande apparatuur hebben wij in huis. Indien u meerdere of ander apparatuur wenst dan kunnen
wij dit voor u inhuren. De kosten maken wij graag inzichtelijk in een offerte op maat.
Apparatuur

Prijs INCL.BTW

Prijs EXCL. BTW

Beamer

50,-

41,35

Flip-over

22,50

18,60

Projectiescherm

22,50

18,60

-

-

Smart-tv (55 inch)

Faciliteiten
Aanwezige faciliteiten
Onderstaande faciliteiten zijn aanwezig in de Raedtskelder:
- Airconditioning
- Geluidsinstallatie geschikt voor het afspelen van achtergrondmuziek
- Lift die te bereiken is via de zij-ingang | Groenmarkt 32
- Mindervalide toilet
- Smart-tv met een afmeting van 55 inch | Uw laptop kunt u via een HDMI-kabel aansluiten
- Wifi
Opstellingen
De Raedtskelder beschikt over één zaal. In deze zaal zijn de volgende opstellingen mogelijk:
- Blokvorm
max. 16 personen
- U- vorm
max. 24 personen
- Carre
max. 17 personen
- Theater opstelling
max. 60 personen
- Cabaret
max. 24 personen
- Plenair
max. 60 personen
- Staand event
max. 125 personen

Mocht u zelf een andere opstelling tijdens de vergadering wensen
(anders dan de bovenstaande opstellingen) dan kunt u dit aangeven.
De opstelling gaat altijd in overleg met ons team. Niet iedere opstelling is mogelijk i.v.m. de verschillende
maten van de tafels, de ruimte tussen de tafels en de pilaren die in de ruimte staan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------Contact
Bedankt voor u interesse in onze arrangementen.
Voor eventuele vragen, opmerkingen en of suggesties kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
Wilt u een offerte ontvangen? Graag maken wij een offerte op maat voor u.

