ZAKELIJK

vergaderen
VERGADEREN
Ambacht, Aandacht en Achterhoek. Kernwaarden
waaraan wij veel waarde hechten, ook als het om
zaken doen gaat. Functionaliteit zonder poespas. Niks
moet, alles kan! Uiteraard wel met wat extra ambiance
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 en ‘we will
definitely meet again!’

LOKAAL
Lokaal ligt aan de voorzijde van de Villa, in de avonduren is dit ons restaurant waar je kunt genieten van al het
lekkers van de keukenbrigade van Bjorn Massop. Overdag gebruiken wij deze ruimte voor
bijeenkomsten. Bruisend en plat water staan op tafel, verse koffie, espresso, cappuccino & thee pak je
onbeperkt bij de espressobar!
Capaciteit Lokaal
Cabaret 40 personen
U-vorm 16 personen

DE RIETVELDBAR
De Rietveldbar aan de achterzijde van de Villa is de plek voor een informele bijeenkomst in een ontspannen
huiskamer setting of bij mooi weer op het privé loungeterras onder de veranda. Als daar geen briljante
plannen uitkomen...Bruisend en plat water staan op tafel, verse koffie, espresso, cappuccino & thee pak je
onbeperkt bij de espressobar!
Capaciteit Rietveldbar
Theater 35 personen
U vorm 12 personen
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TARIEVEN
Zaalhuur voor groepen tot 6 personen (incl. koffie, thee
& water, gebruik beamer, scherm en flip-over).
1 dagdeel 		
2 dagdelen 		

€ 175,€ 250,-

Lunch en/of diner kunnen groepen tot 6 personen a la
carte van onze kaart kiezen

VERGADERARRANGEMENT | VANAF 6 PERSONEN
Ontvangst met koffie, thee & iets lekkers
Koffie, thee & bronwater
Fruit & noten
Lunch
Zaalhuur
Gebruik beamer, scherm en flipover
Blocnotes & pennen
Gebruik ‘gereedschapskist’
Gratis parkeren & WiFi
Lunch (optioneel)

Dagdeel zonder lunch
							
			
Dagdeel met lunch
										
Twee dagdelen met lunch 									

€30,€45,€55,-

Huisgemaakte breaks 										€4,Brownie van Originals Beans chocolade en verse noten
Reep van honing, noten en zuidvruchten met een vleugje kaneel
Snacks 										
Kroket rundvlees											€6,50
Witte bol | wijndragers mosterd
Kroket rucola kaas											€6,50
Witte bol | kerrie mayo
Krokante pizza										
€9,Dutch Yellow Tail | dragon mayo | kruidensla
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NATAFELEN
Vergaderen 2.0 doe je met een afsluitend diner of een inspirerende kookworkshop in onze kookstudio!
4 gangen diner
			
BBQ in het park (vanaf 15 personen)
			
Achterhoekse Tafel (vanaf 10 personen) 			
Kookworkshop (8-12 personen)
			

€ 55,€ 49,50
€ 49,50
€ 59,-

Blijven overnachten? Ook dat kan, wij reserveren graag een kamer met heerlijk ontbijt de volgende dag.
Vraag ons naar de mogelijkheden.

