Catering en verhuur mogelijkheden
Prijzen zijn inclusief BTW

GROEPSBEZOEK INCLUSIEF € 6,50 /PP ENTREE
ARRANGEMENT 1
2x koffie/thee en puntje boter/gemberkoek van de bakkerij van Bartiméus uit Doorn

€ 13,00 p.p.

ARRANGEMENT 2
2x koffie/thee en een Doornaartje, een hazelnootschuimtaartje van de warme bakker uit Doorn € 14,50 p.p.
Beide arrangementen zijn te combineren met een lunch en een groepsrondleiding van ca. 2 uren onder
begeleiding van een gids van het Bomenmuseum. Prijs per rondleiding: € 50,00.

BESLOTEN LUNCH VANAF 10 T/M 68 PERSONEN EXCLUSIEF ENTREE
1. BOMENMUSEUM:
2 luxe sandwiches (oerbrood) en vers fruit, incl. 1 consumptie: keuze uit melk of vruchtensap

€ 9,50 p.p.

2. BOMENMUSEUM UITGEBREID:
2 luxe sandwiches (oerbrood), huisgemaakt wrapje en vers fruit, incl. 1 consumptie:
keuze uit melk of vruchtensap

€ 12,50 p.p.

3. BOMENMUSEUM DE LUXE:
Royale gemengde salade, stuk hartige quiche (keuze uit vlees of vega), oerbrood
met smeersel, vers fruit uit het seizoen en 1 consumptie naar keuze: melk of vruchtensap

€ 14,50 p.p.

Alle lunches zijn naar keuze uit te breiden met:
Kop huisgemaakte soep uit het seizoen
Gemengde salade
Ter afsluiting kop koffie/thee met bonbon

€ 3,50 p.p.
€ 3,00 p.p.
€ 2,75 p.p.

Vanzelfsprekend houden wij rekening met eventuele dieetwensen.
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BESLOTEN BORREL VANAF 20 T/M 68 PERSONEN EXCLUSIEF ENTREE
Genoemde prijzen zijn inclusief bediening en BTW.
Gedurende 2 uren: 3 drankjes, 2 koude hapjes en 2 warme hapjes
Drankjes: keuze uit witte wijn, rode wijn (ook alcoholvrij), bier (ook alcoholvrij),
diverse frisdranken, sappen en muntwater.
Hapjes: ook vegetarisch assortiment mogelijk.

€ 17,50 p.p.

HUUR VAN DE GROTE TENT OF VAN HET VON GIMBORN PAVILJOEN VOOR BESLOTEN
BIJEENKOMSTEN
Genoemde prijzen zijn inclusief bediening en BTW.
De Grote Tent is te huren van maart t/m oktober. Het Von Gimborn Paviljoen is het gehele jaar te huur.
Huur grote tent in het arboretum (capaciteit: 100 personen)
Entree: € 2,50 /pp in plaats van € 6,50 /pp.

€ 250,00 (max 4 uur)

Huur Von Gimborn Paviljoen (capaciteit: 68 personen)
Entree: € 2,50 /pp in plaats van € 6,50 /pp.

€ 150,00 (max 4 uur)

Gebruik beamer en/of LCD presentatiescherm

Inclusief

BIJKOMEND VERGADERARRANGEMENT
Water met verse munt, koffie/thee (2x) met iets lekkers en een schaal vers fruit

€ 7,00 p.p.

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

€ 500,00

Trouwfotoreportage maken met gratis entree tot maximaal 10 personen

€ 70,00

INFORMATIE & RESERVEREN
Voor nadere informatie, voor inspiratie en/of om te reserveren kunt u contact opnemen met:
Mevrouw Marianne Hakkesteegt
reserveringen@bomenmuseum.nl
We denken graag met u mee!
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