Vergaderingen, workshops en privé-feestjes
Groepen vanaf 8 tot 80 gasten kunnen gebruikmaken van onze afgezonderde ruimte op
de eerste etage, uitkijkend over de voormalige vliegbasis. Een prettige plek voor zakelijke
workshops, groepspresentaties of vrolijke feestjes. Inclusief eigen buitenbalkon.
Interesse? We stellen graag een arrangement op maat samen.

Prijs per dagdeel
Prijs per dag

€
€

250,400,-

€

4,50 p.p.

€

1,00 p.s.

Inclusief vergaderfaciliteiten zoals beamer, scherm, speakers,
whiteboard, tafelwater, pennen en notitieblokken.
Hieronder een indicatie van de cateringmogelijkheden.
Prijzen in dit document zijn ter indicatie en kunnen afwijken in overleg.

Ochtend- of middagbreak
Zoetplateau
variatie van huisgemaakte zoetigheden

Vers fruit
handfruit appel/banaan

Koffie/thee
O.b.v. nacalculatie

zie menukaart

Lunch
Minimaal 10 personen, prijs per persoon.

Basislunch

€ 12,80

Lunchplateau, glas melk of vers sap

Standaardlunch

€ 17,00

Optie 1 Lunchplateau, soep, glas melk of vers sap

Standaardlunch

€ 17,60

Optie 2 Lunchplateau, salade, glas melk of vers sap

Luxe lunch
Lunchplateau, soep, salade, glas melk of vers sap

€ 21,50

Borrel
Minimaal 10 personen.

Borrel & bites
Borrelplank warm (12 stuks)
Borrelplank koud (12 stuks)

€ 5,50 p.p.
€ 13,50
€ 13,50

Diner
Prijs per persoon

Samen tafelen

€ 26,50

Brood, boter en olie
2 soorten salades
Variatie van gerechten van de menukaart

Walking diner
Minimaal 40 personen, prijs per persoon.

8 kleine gerechten uitgeserveerd

€ 32,50

Bruschetta met paddestoelentapenade
Bruschetta met geitenkaas en dadel
Zalm gemarineerd in wodka en rode biet
Kwartel met truffelmayonaise en witlof
Salade Caprese
Glaasje soep van de menukaart
Pitabroodje met pulled chicken
Broodje mini hamburger/falafelburger
Uit te breiden met zoetplateau
Drank o.b.v. nacalculatie

Bovengenoemde bedragen zijn inclusief BTW.
Meer informatie en reserveren?

Heeft u speciale wensen? Wij stellen graag een aanbod op maat voor u samen.
Wilt u een allergenenbeschrijving? Vraag ons ernaar.
Nelly de Kloet
035 601 33 08
info@soesterdal.nl

+€

4,50 p.p.

zie menukaart

