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Ambacht, Aandacht en Achterhoek. Kernwaarden waaraan wij veel waarde hechten, ook als het om za-
ken doen gaat. Functionaliteit zonder poespas. Niks moet, alles kan! Uiteraard wel met wat extra ambi-
ance en Achterhoekse aandacht want die hoort er standaard bij. 
We kunnen niet anders.. 

Een stijlvolle, inspirerende omgeving draagt bij aan goede ideeën en een probleemoplossend vermogen. 
Alle vergaderruimtes zijn voorzien van comfortabel en eigentijds meubilair, uitstekende audiovisuele 
apparatuur, gratis Wi-Fi en onbeperkt gebruik van de espressobar. Doe daar nog een heerlijke lunch en 
eventueel diner en overnachting bij, even schudden….et voilà! We will definitely meet again!

VERGADEREN

DE RIETVELDBAR
De Rietveldbar aan de achterzijde van de Villa is de plek voor een informele bijeenkomst in een lounge 
setting. Niet in de standaard U-vorm maar in heerlijke fauteuils of bij mooi weer op het loungeterras 
onder de veranda. Als daar geen briljante plannen uitkomen..

Capaciteit Rietveldbar
Loungekring  12 personen

HET WITTE HUIS
De Mondriaanzaal is gevestigd in het Witte Huis tegenover de Villa. De ruimte beschikt over een zee 
aan daglicht, airconditioning, een privé terras, beamer en flip-over. Voor koffie, thee en cappuccino 
kunnen de gasten in de break-out room terecht bij het espresso apparaat, ideaal voor grotere 
gezelschappen of bijeenkomsten met een zakelijk karakter.

Capaciteit Mondriaanzaal
Theater  60 personen
Cabaret 40 personen 
Carré   28 personen
U-vorm  24 personen

TARIEVEN 
 
Prijzen voor groepen tot 6 personen (inclusief koffie, thee en water)
     
Zaalhuur      Dagdeel (4 uur) Dag (8 uur)    
De Rietveldbar € 150,00  € 250,00
Mondriaan  € 200,00  € 350,00

VERGADERARRANGEMENT (vanaf 6 personen)
Koffie, thee en mineraalwater
Fruit & snoeperij
Lunch 
Zaalhuur 
Gebruik beamer, scherm en flipover
Blocnotes & pennen
Gebruik ‘gereedschapskist’
Gratis parkeren
 
4 uur zonder lunch € 25,00 p.p.
4 uur met lunch € 40,00 p.p. 
8 uur   € 50,00 p.p.



BREAKS 
Klassiekers
Saucijzen broodje           € 3,75
Muffin            € 3,75
Brownie           € 3,75 

LEKKER OM BIJ TE BESTELLEN:
Smoothie | spinazie | appelsap | yoghurt | honing       € 5,00 

Smoothie | blauwe bes | bramen | yoghurt | vleugje maniquette peper    € 5,00 

Hangop | seizoensfruit | verse granola van ‘t Land       € 4,00 

Groente uit de tuin | tuinkruiden dip | yoghurt kerrie dip | courgette basilicum dip  € 5,00

NATAFELEN
Vergaderen 2.0 doe je met een afsluitend diner of een inspirerende kookworkshop in onze kookstudio!
 
3 gangen diner     € 39,50
Achterhoekse tafel    € 47,50
BBQ in het park (vanaf 15 personen) € 47,50
3 gangen kookworkshop (8-16 personen) € 57,50

Blijven overnachten? Ook dat kan, wij reserveren graag een kamer met heerlijk ontbijt de volgende dag. 
Kosten bij éénpersoonsbezetting van de hotelkamer bedragen € 112,50 per kamer per nacht. 

AFSLUITENDE BORREL (1 uur)  
Afkoop dranken (bier, huiswijn en frisdrank) 
Op tafel nootjes & olijven  
Bittergarnituur (3p.p.)
€ 13,50 p.p.

ONTBIJTBIJEENKOMST (07.00-10.00 uur) 
Onbeperkt koffie, thee en mineraalwater
Live cooking ontbijtbuffet
Tafel in BAR&BITES 
Blocnotes & pennen
Gratis parkeren
€ 17,50 p.p.


