Catering en verhuur | mogelijkheden en prijzen 2019
GROEPSBEZOEK
Arrangement 1:
Entree, 2 x koffie/thee en puntje boter/gemberkoek uit Doorn

€ 13,00 p/p

Arrangement 2:
Entree, 2 x koffie/thee en een Doornaartje (taartje uit Doorn)

€ 14,50 p/p

LUNCHES
Tot en met maximaal 35 personen.
Bij groepen vanaf 36 personen wordt uw lunch uitbesteed aan onze vaste cateraar. Offerte: op aanvraag.
Genoemde prijzen zijn exclusief entree van € 6,50 p/p en inclusief BTW en bediening.
1. BOMENMUSEUM BASIC:
2 luxe sandwiches(oerbrood) incl.1 consumptie: keuze uit melk, appelsap of jus d’orange
Uitbreiding met kop huisgemaakte soep uit het seizoen
Ter afsluiting: uitbreiding met een kop koffie/thee met bonbon

€ 9,50 p/p
€ 3,00 p/p
€ 2,00 p/p

2. BOMENMUSEUM UITGEBREID:
2 luxe sandwiches(oerbrood),Van Dobbe kroket (keuze uit rund of vega)
incl. 1 consumptie: keuze uit melk, appelsap of jus d’orange
Uitbreiding met kop huisgemaakte soep uit het seizoen
Ter afsluiting: uitbreiding met een kop koffie/thee met bonbon

€ 11,50 p/p
€ 3,00 p/p
€ 2,00 p/p

3. BOMENMUSEUM DE LUXE:
Gemengde salade met feta, oerbrood met smeersel, huisgemaakt wrapje,
Van Dobbe kroket (keuze uit: rund of vega),vers fruit uit het seizoen en 1 consumptie naar keuze:
melk, appelsap of jus d’orange
€ 14,50 p/p
Uitbreiding met kop huisgemaakte soep uit het seizoen
€ 3,00 p/p
Ter afsluiting: uitbreiding met kop koffie/thee met bonbon
€ 2,00 p/p

BIJEENKOMSTEN IN DE GROTE TENT, DE LOODS OF DE BEZOEKERSRUIMTE
Genoemde prijzen zijn inclusief bediening en BTW voor particulieren; exclusief BTW voor bedrijven.
Huur grote tent in het arboretum (capaciteit 100 pers.)
Entree: € 6,50 p/p. Vanaf 30 personen: € 4,00 p/p
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€ 250,00 (max. 4 uur)

Huur loods (capaciteit 35 personen)
Entree: € 6,50 p/p. Vanaf 30 personen: € 4,00 p/p
Huur bezoekersruimte (capaciteit 20 personen)

€ 150,00 (max. 4 uur)
Voor particulieren:

€ 125,00 (max. 4 uur)

Voor bedrijven:
bedrijven

€ 175,00 (max. 4 uur)

Gebruik beamer en/of LCD presentatie (zonder laptop)

€ 50,00 (max. 4 uur)

Vergaderarrangement:
Water, koffie/thee (2 x ) met iets lekkers en een schaal vers fruit

€ 3,50 p/p

TROUWEN IN HET BOMENMUSEUM
Gebruik grote tent in het arboretum met basis tafels en stoelen

€ 500,00 per bruiloft

Trouwfotoreportage maken met gratis entree tot maximaal 10 personen

€ 70,00

INFORMATIE & RESERVEREN
Voor nadere informatie of om te reserveren kunt u contact opnemen met:
Mevrouw Marianne Hakkesteegt
reserveringen@bomenmuseum.nl
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