Informatiemap
BANQUETINGMAP

ZAALVERHUUR
(alle prijzen zijn exclusief btw)

De Grote Grutter
Capaciteit in theateropstelling tot maximaal 200 personen.
Deze zaal is in overleg naar wens in te richten. Beamer,
scherm, één draadloze microfoon en 50 stoelen zijn
inbegrepen in de zaalhuur.
De zaal is bij uitstek geschikt voor symposia, presentaties,
bijeenkomsten en vergaderingen.
1 dagdeel
€525,00

2 dagdelen
€ 850,00

Avonddeel
€ 650,00

Voor uitgebreide informatie klikt u hier

Het
Volthuisje
Capaciteit tot 18 personen in vergaderopstelling, 25
personen in theateropstelling.
Gebruik van TV scherm met HDMI aansluiting voor laptop
en flip-over zijn inbegrepen.
1 dagdeel
€300,00

2 dagdelen
€ 550,00

Avonddeel
€ 450,00

Voor uitgebreide informatie klikt u hier

De Kleine Grutter
Een ideale vergaderruimte voor maximaal 16 personen aan
één grote tafel of 25 personen in theater opstelling.
Gebruik van beamer, scherm en flip-over zijn inbegrepen in
de zaalhuur.
U heeft een koelkast met softdrinks ter beschikking op basis
van nacalculatie.
1 dagdeel
€250,00

2 dagdelen
€ 350,00

Avonddeel
€ 400,00

Voor uitgebreide informatie klikt u hier

ZAALVERHUUR
(alle prijzen zijn exclusief btw)

• Al onze AV middelen beschikken over een HDMI aansluiting. Andere aansluitingen
dienen zelf te worden verzorgd.
• Alle zalen beschikken over gratis WiFi. Daarnaast beschikken we ook over een
eigen gratis parkeervoorziening.
• Gebruik van 1 Flip over is bij de zaalhuur inbegrepen.
• Wij hanteren de volgende dag delen:

Ochtend
Middag
Avond
Andere tijden in overleg

08:30 -12:30
13:00 -17:00
17:30 -21:00

Wij werken met vaste partners voor uw bijeenkomst, op deze manier is succes
gegarandeerd.

• Dames Draaien Door.
DamesDraaienDoor is een artist agency die de beste vrouwelijke Nederlandse DJ’s,
musici en vocalisten vertegenwoordigt, waarbij het draait om het creëren van een
unieke mix van live entertainment en elektronische muziek. Dames Draaien Door is
uniek, origineel en verfrissend! Alle dames zijn elegant, hoog opgeleid, professioneel
en zeer ervaren entertainers.
http://damesdraaiendoor.com/
• Yourent
Yourent is een klein bedrijf waar eenieder een persoonlijke benadering mag
verwachten. Samen met de klant zorgen wij dat elk project er één is waar we trots
op zijn. Wij leveren niet alleen de techniek om een evenement succesvol te maken
http://www.yourent.nl/

KOFFIE & LUNCH
(alle prijzen zijn exclusief btw)

GRUYTER VERGADERLUNCH A

€ 9,50

•

Assortiment van 2 luxe broodjes met vis,
vlees of vegetarisch beleg,

•

Jus d’orange en melk

GRUYTER VERGADERLUNCH B

€ 12,50

•

Kop soep

•

Assortiment van 2 luxe broodjes met vis,
vlees of vegetarisch beleg,

•

Jus d’orange en melk

•

Verse fruitsalade

SUPPLEMENTEN
•

Soep van de dag

€ 3,50

•

Smoothie

€ 2,95

•

Saucijzenbroodje

€ 2,75

•

Kaasbroodje

€ 2,75

•

Brabants worstenbroodje

€ 2,75

•

Klassiek broodje kroket

€ 2,75

•

Fruit

€ 1,00

ZOETE SNACKS
•

GRUYTER VERGADERLUNCH C
Kop soep

•

Assortiment van 2 luxe broodjes met vis,
vlees of vegetarisch beleg

•

Rundvlees kroket

•

Jus d’orange en melk

•

Vers fruitsalade

KOFFIE/THEE/WATER

€ 3,80

(3 stuks p.p.) bijv. brownies, donuts, cookies

€ 14,50

•

Assortiment mini lekkernijen

KLEIN PATISSERIE, GEBAK & VLAAIEN
•

Muffin

€ 2,95

•

Chocolate chip cookies

€ 1,95

•

Gesorteerd gebak

€ 3,75

•

Bossche bollen v.a. 10 pers.

€ 3,75

•

Diverse taarten

€ 20,00

12 punten gesneden

Onbeperkt koffie, thee, water:
•

1 dagdeel p.p. vanaf

€ 6,75

•

2 dagdeel p.p. vanaf

€ 10,00

ONTVANGST
Koffie/ thee en plakje cake

€ 3,00

Koffie/ thee en Midi Bossche Bol

€ 4,50

Koffie/ thee en Bossche Bol

€ 5,00

Heeft u andere wensen? Laat het ons
weten zodat wij samen met u een
passende invulling kunnen geven aan
uw bijeenkomst

Diner Buffetten
(alle prijzen zijn exclusief btw)

Buffet koud /warm basis à € 26.50 per person

Warm:


Kiphaasjes - Bourgondische wijze - prei - champignon - paprika



Witvisfilet met een ratatouille van groene en gele courgettes
en een saus van rode pesto



Varkenshaasreepjes met Portobello paddenstoelen in een saus van Pommery mosterd



Gegratineerde courgettes met tomaten en aubergines



Pommes gratin



Geurige notenrijst

Koud:
•

Groene frisse salade met zongedroogde tomaatjes, gegrilde paprika, rucola en Italian
dressing

•

Indische komkommersalade zoetzuur met verse mint

•

Stokbrood met kruidenboter en tapenade tomaat

Dit betreft slechts een voorbeeld uiteraard bieden wij meer mogelijkheden.

Diner Buffetten
(alle prijzen zijn exclusief btw)

Buffet Witrik à € 32,50 per persoon
Koud:


Serrano ham



Salade van meloen



Licht gerookte kipfilet



Rosbief rose gebraden



Noorse garnalen met een concassé van komkommer en appel met
verse dille



Zalmsalade met gerookte zalm en kappertjes



Salade Niçoise met tonijn en haricots verts



Spinaziesalade met spekjes en witte hazelnoten



Salade van krielaardappeltjes- groene asperges- zongedroogde
tomaatjes - Kempische Hoeve ham.-Zachte kruidensaus



Kruidenboter



Artisanaal brood van de plank

Warm:


Stoofpotje van Limousine rund met grove groenten en verse tijm



Scharrel kalkoenreepjes met uitjes en champignons in een romige
Provençaalse saus.



Zacht gegaarde filet van witvis met kruidige mini-gamba's
begeleid door een zacht saus van grove Beaufor mosterd



Pommes gratin



Wilde rijst melange



Provençaalse groenten ratatouille

Dit betreft slechts een voorbeeld uiteraard bieden wij meer mogelijkheden.

Diner
(alle prijzen zijn exclusief btw)

Dit betreft slechts een voorbeeld uiteraard bieden wij meer mogelijkheden.

3-gangenmenu € 27,50
Op de tafels plaatsen wij vers afgebakken brood en kruidenboter

Pommodori soep met kruidenolie en verse basilicum
of
Thaise pompoensoep met gele curry en bosui en tomaat

Parelhoenfilet met bospaddenstoelensaus
of
Gegrilde zalm met limoensaus

Hoofdgerechten worden geserveerd met seizoensgroenten en aardappelgarnituur en
steakhouse frites op tafel

Hangop met granola en cranberry saus en sorbetijs
of
Panna cotta met vanille en witte chocolade geserveerd met sorbetijs

Diner
(alle prijzen zijn exclusief btw)

Dit betreft slechts een voorbeeld uiteraard bieden wij meer mogelijkheden.

3-gangenmenu € 31,50
Op de tafels plaatsen wij vers afgebakken brood met tapenades en roomboter

Rundercarpaccio met truffelmayonaise, Parmezaan en rucola
of
Vitello Tonato, kalfsfricandeau met tonijnmayonaise en kappertjes

Kabeljauwfilet met schaaldierensaus
of
Tamme eendenborst met portsaus

Hoofdgerechten worden geserveerd met seizoensgroenten en aardappelgarnituur en
steakhouse frites op tafel

Huisgemaakte brownie met witte chocolade ijs, banaan en caramelsaus
of
Crème brûlée met vanille roomijs

DRINKS & BITES
(alle prijzen zijn exclusief btw)

Borrelarrangement van 1 uur na
afloop van een bijeenkomst tot 18.00
uur € 8.50 p.p.

Koude hapjes basis € 1,95 p.p.

• Onbeperkt drankjes uit het Hollands
assortiment

• Hartige koekjes

• Nootjes
• Olijven

• Notenmix op tafel
• twee warme hapjes p.p.

Luxe koude hapjes € 5,50 p.p.

*Toeslag van € 3.50 voor ieder extra half uur.

• Luxe notenmix
• Blokjes oude kaas

• Borrelarrangement van 3 uur vanaf
50 personen € 27.50 p.p.
vanaf 50 personen
• Feestelijk ontvangst met een glaasje
Cava
• Onbeperkt drankjes uit het Hollands
assortiment
• Luxe motenmix, olijven en kaasstengels
• Vier warme hapjes p.p.
*Toeslag van € 3.50 voor ieder extra half uur.

• Charcuterie
• ‘’Groentetuintje’ hummus dip met
groentesticks
Warme hapjes basis € 1,95 p.p.
(3 stuks p.p.)
• Warme gemengde hapjes
Luxe warme hapjes € 3,95 p.p.
(3 stuks p.p.)
• Torpedo garnalen
• Falafelballetjes
• Yakitori spies

Heeft u andere wensen? Laat het ons
weten zodat wij samen met u een
passende invulling kunnen geven aan
uw bijeenkomst.

VOORWAARDEN
Reserveren & annuleren

Optie

Annuleren

Het is mogelijk een optie te plaatsen op
uw voorkeursdatum.
*Optie vervalt automatisch na veertien
dagen!
*Alle vermelde prijzen zijn onder
voorbehoud.

Annulering meer dan drie maanden voor
partijdatum: Geen vergoeding
verschuldigd.

Reserveren

Annulering meer dan één maand voor
datum: Vergoeding van 35 % van de
reserveringswaarden.

Wij verzoeken uw reservering bij voorkeur
zo snel mogelijk te bevestigen.
Op basis van uw garantie aantal (aantal
personen volgens opgave) worden
tarieven, welke van toepassing zijn op de
desbetreffende service, aan u in rekening
gebracht.
Het garantie aantal ontvangen wij graag
uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan uw
evenement. Welke de minimale grondslag
zal zijn voor de definitieve factuur.

Annulering meer dan twee maanden voor
datum: Vergoeding van 15 % van de
reserveringswaarde.

Annulering meer dan 14 dagen voor
reserveringsdatum: Vergoeding van 60 %
van de reserveringswaarde.
Annulering meer dan 7 dagen voor
reserveringsdatum: Vergoeding van 85 %
van de reserveringswaarde.
Annulering minder dan 7 dagen voor
reserveringsdatum: Vergoeding van 100
% van de reserveringwaarde.

Deze prijslijst dient als indicatie, de aangeboden offerte is leidend.
Prijswijzigingen onder voorbehoud.

