
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 jouw eigen koffiecorner. 
Doe daar nog een heerlijke lunch en eventueel 
diner en overnachting bij en ‘we will definitely meet
again!’

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. Koffie, espresso of cappuccino 

van Hesselink tap je zelf in jullie koffiecorner. Daar staat ook verse munt en gember klaar 
om zelf een heerlijke thee van te trekken!

 
Capaciteit Rietveldbar

Theater 30 personen | Cabaret 20 personen | U vorm 12 personen

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. Koffie, espresso of cappuccino 

van Hesselink tap je zelf in jullie koffiecorner. Daar staat ook verse munt en gember klaar 
om zelf een heerlijke thee van te trekken!

 
Capaciteit Lokaal

Theater 50 personen | Cabaret 30 personen | U vorm 16 personen
 



Vergaderarrangement | vanaf 6 personen
Dagdeel zonder lunch 
Dagdeel met lunch 
Twee dagdelen met lunch 

VERGADEREN

Zoet lekkers € 3,50 per stuk
Haverkoeken van de koekfabriek  
Muffins in verschillende smaken 
 
Oppeppers  € 7,50 per stuk
Krachtsap van vers fruit en/of groente 
Hangop met huisgemaakte granola en seizoensfruit (glutenvrij)

Snacks € 8,50 per stuk    
Zwamcijsjes (vega saucijzenbroodjes van paddestoelen)
Taartje van geitenkaas in korstdeeg met rucola
Hot dog by redefine meat met gebakken ui en mosterd mayo
Kroket rundvlees op witte bol met wijndragers mosterd     
Kroket geitenkaas rucola op witte bol met kerrie mayo

VERGADERARRANGEMENT | VANAF 6 PERSONEN
Gebruik van de ruimte
Notitieboekje met pen

Koffiecorner met oa koffie, cappuccino, verse munt en
gember thee

Ontvangst met iets lekkers
Smaakwaters

Vers fruit & noten
Gebruik beamer of TV scherm en flipover

Draadloos internet
Gevulde toolbox

Gratis parkeren voor de deur
Lunch 

€40,- per persoon
€55,- per persoon
€69,- per persoon

TARIEVEN
Zaalhuur voor groepen tot 6 personen (incl. koffie, 
thee & water, gebruik beamer, scherm en flip-over). 

 
1 dagdeel € 200,-
2 dagdelen € 300,- 

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



VERGADEREN

NATAFELEN
 

Vergaderen 2.0 doe je met een afsluitend diner of een inspirerende kookworkshop in onze
kookstudio!

4 gangen diner                                                   € 49,50
Lokaal menu in 6 of 9 impressies                 € 65,00 | € 95,00
BBQ in het park (vanaf 20 personen)           € 49,50 
Achterhoekse Tafel (vanaf 10 personen)    € 49,50
Kookworkshop (8-12 personen)                   € 59,00

Maak het helemaal af en blijf lekker slapen! Wij reserveren graag een kamer met een heerlijk ontbijt
de volgende dag. Vraag ons naar de mogelijkheden.


