het Rijk van de Keizer
Vergaderarrangementen met Ambachtelijke Catering
In onze vergaderarrangementen zijn de volgende elementen inbegrepen:
locatie, personeel, inrichting van de ruimte, toegang tot wireless internet, beamer met scherm
en 1 flip-over met stiften.
Vergaderarrangement 1: tot 15 personen
Gebouw E
van 09.00 tot 12.00 uur of van 14.00 tot 17.00 uur (dagdeel)
van 09.00 tot 17.00 uur (hele dag)

€ 650,00
€ 900,00

Vergaderarrangement 2: tot 30 personen
Gebouw E
van 09.00 tot 12.00 uur of van 14.00 tot 17.00 uur (dagdeel)
van 09.00 tot 17.00 uur (hele dag)

€ 750,00
€ 1.150,00

Vergaderarrangement 3: tot 50 personen
Gebouw E
van 09.00 tot 12.00 uur of van 14.00 tot 17.00 uur (dagdeel)
van 09.00 tot 17.00 uur (hele dag)

€ 875,00
€ 1.350,00

Catering dagdeel
€ 10,00 pp
Dagdeel onbeperkt koffie,thee en water. 2x wat lekkers uit de keuken.
Catering dagdeel + lunch
€ 27,50 pp
Dagdeel onbeperkt koffie,thee en water. Lunch met biosapjes en melk.
2x wat lekkers uit de keuken.
Catering hele dag + lunch
€ 35,00 pp
Hele dag onbeperkt koffie,thee en water. Lunch met biosapjes en melk.
3x wat lekkers uit de keuken.
Quick start
€ 6,50 pp
Biosapjes, croissant met biologische jam en handfruit.
Ontbijt
€ 9,75 pp
Granola met boerenyoghurt, havermout pannenkoekje met maple sirop, desembroodje van Mama met
boerenkaas en biologische jam.
Lunch
€ 13,50 pp
Bestaat uit diverse biologische broodsoorten met Bretonse boter. Mooie vleeswaren, vis en diverse
kazen. Salade van onze bio-boeren van het seizoen.
Brain lunch
€ 19,50 pp
7 ingrediënten die een boost geven aan je brainpower: zalm, biet, bosbessen, noten en zaden, eieren
en donkergroene bladgroenten. Natuurlijk alles krakend vers en licht.
We beginnen met een bospaddenstoelen infusie.
De brain lunch bestaat verder uit een verkwikkende spinazie smoothie, hartige huisgemaakte
vegantaart, geroosterde en gepofte seizoensgroenten, wilde zalm en grof desembrood van Mama.
Als afsluiting een mini polenta-taartje met bosbessen, boerenkwark en geschaafde donkere
chocolade.
Afsluitende borrel
€ 12,50 pp
Gedurende 1 uur kunt u drankjes als wijn, bier en fris bestellen en serveren wij per persoon twee
heerlijke huisgemaakte hapjes.
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW
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