Vergaderarrangementen Restaurant Hotel de Kastanjehof 2017
Een meeting of vergadering organiseren bij Restaurant Hotel de Kastanjehof?
Wij bieden u vele mogelijkheden op voorhand. Tevens gaan we graag met u in overleg
hoe we uw bijeenkomst het beste kunnen laten slagen.
Afhankelijk van de grote van het gezelschap maakt u gebruik van een van onze separate ruimtes welke
we u graag persoonlijk adviseren. Kleinere gezelschappen maken gebruik van De Lounge of Huiskamer,
grotere gezelschappen eerder de Salon of juist de Tuinzaal.
Graag nemen we ook uw voorkeur hierin mee.

Alle Kastanjehof vergaderarrangementen bestaan uit:





Zaalhuur
Beamer met scherm en flipover met stiften
Onbeperkt koffie, thee en O-original waters tijdens de vergadering
Cake, koekjes, mintjes en fruitschaal

Dagdeel arrangement vanaf € 17,50 per persoon.



Eén dagdeel vergaderen in één van onze vergaderruimtes
Uit te breiden met bijvoorbeeld één van onderstaande lunch en/of diner suggesties (zie bijlage)

Non-stop dagarrangement vanaf € 32,00 per persoon.
Bij het Non-stop dagarrangement bent u gedurende de gehele dag onze gast. Tussendoor kunt u
genieten van een lunch of uw vergadering afsluiten met één van onze diners.



Twee dagdelen vergaderen (van 09:00 uur tot 17:00 uur)
Uit te breiden met bijvoorbeeld één van onderstaande lunch en/of dinersuggesties (zie bijlage)

Arrangement 'Executive' 24 uur, vanaf € 110,00 per persoon.
Het Arrangement ‘Executive’ 24 uur is een compleet dag- en nachtarrangement.





Twee dagdelen vergaderen in één van onze vergaderruimtes
Lunch en diner; keuze uit onderstaande lunch en diner suggesties
Hotel; overnachting in één van onze comfortabele hotelkamers
Uitgebreid ontbijt

U kunt zelf bepalen of u ’s ochtends of ’s middags met het executive arrangement wilt starten. De lunch kan op dag
van aankomst of op de dag van vertrek gebruikt worden, afhankelijk van de aanvangstijd van de vergadering.

Arrangement 'Executive' 32 uur, vanaf € 125,00 per persoon.
Het Arrangement ‘Executive’ 32 uur is een compleet dag- en nachtarrangement.






Vier dagdelen vergaderen in één van onze vergaderruimtes
Lunch dag 1 en dag 2; keuze uit onderstaande lunch suggesties
Diner; keuze uit onderstaande diner suggesties
Hotel; overnachting in één van onze comfortabele hotelkamers
Uitgebreid ontbijt

Arrangement 'Executive' 48 uur, vanaf € 185,00 per persoon.
Het Arrangement ‘Executive’ 48 uur is een 2 daagse dag- en nachtarrangement.






Vier dagdelen vergaderen in één van onze vergaderruimtes
Lunch dag 1 en dag 2; keuze uit onderstaande lunch suggesties
Diner dag 1 en dag 2 ; keuze uit onderstaande diner suggesties
Hotel; twee overnachtingen in één van onze comfortabele hotelkamers
Twee dagen uitgebreid ontbijt

Lunch en dinersuggesties:
Lunch klassiek:
Huisgemaakte soep
Royale clubsandwich
€ 17,50 per persoon

Lunch gezond:
Huisgemaakte soep
Pasta salade van de chef
€ 22,50 per persoon

Lunch luxe:
Twee gangen menu van de chef
Voorgerecht / hoofdgerecht
€ 27,50 per persoon

Diner drie gangen:
Drie gangen diner
samengesteld door de chef
€ 35,00 per persoon

Diner vier gangen:
Vier gangen diner
samengesteld door de chef
€ 45,00 per persoon

Diner vijf gangen:
Vijf gangen diner
samengesteld door de chef
€ 55,00 per persoon

Allergenen:
Vraagt u het team als bepaalde ingrediënten een allergische reactie bij u oproepen?
Wij zullen in overleg met u en de keukenbrigade de gerechten aanpassen.

Lekker voor tijdens de pauze of tussendoor:
Losgeslagen appeltaart € 3,50
Huisgemaakte brownie € 3,50
Kalfssaucijzenbroodje €4,50
Quiche Lorraine € 4,50
Vegetarisch quiche €4,50
Bittergarnituur € 6,50 per persoon
2 x bitterbal en 2 x kipspiesje yakitori
Koud bittergarnituur € 4,50 per persoon
Olijven
Nootjes
Geroosterde tuinbonen
Gerookte Amandelen
Dranken serveren wij op aanvraag en berekenen we op nacalculatie.

