Culinair vergaderen bij Het Landgoed
De goede bereikbaarheid en ruime eigen parkeergelegenheid in combinatie met een á la carte
restaurant op niveau maakt de Bovenkamer van Het Landgoed uitermate geschikt voor zakelijke
bijeenkomsten zoals als vergaderingen, cursussen, seminars, bedrijfstrainingen, heisessie, recepties
etc. De Bovenkamer biedt ruimte aan 4 tot 75 personen, en is groot genoeg om in opstellingen te
variëren. Daarnaast is er een aperitief gedeelte met statafels en beschikt de ruimte over een apart
dakterras en toiletgroep. Tevens is er een traplift aanwezig.
8 minuten van de A58 | 10 minuten van Tilburg | 30 minuten van Breda | 25 minuten van Eindhoven

Standaard inbegrepen
- Wifi, projectiescherm, flip-over, schrijfblokken en pennen
- Gewenste opstelling van het meubilair
- Onbeperkt koffie en thee tijdens de vergadering
- IJswater en pepermunt

Kosten
€ 87,50 zaalhuur
€ 11,50 per persoon voor een halve dag (ochtend of middag, met een minimum van 4 personen)
€ 15,50 per persoon voor een hele dag (tot ongeveer 17:00, met een minimum van 4 personen)
€ 33,50 beamer huur per dag
Assortiment frisdranken in de zaal op basis van nacalculatie.

Maak het compleet
- “Brabants vlaaitje” met rood fruit, bij ontvangst of tijdens een pauze.

€ 3,50

- Bittergarnituur (3 stuks p/p) tijdens de middagpauze of bij de afsluitende borrel.

€ 2,-

- Lunchsnack (2 boterhammen met spiegelei, kroket en ham/kaas, en een kop soep)

€ 15,-

inclusief jus d’orange en melk

Zowel lunch als diner kan van eenvoudig tot luxe worden afgesproken.
Voor gezelschappen t/m 10 personen kunt u er ook voor kiezen om á la carte te lunchen of dineren.
Boven de 10 personen stellen we een passend menu samen.
Lunch en diner serveren we beneden in de “Jachtkamer” of bij mooi weer op het terras

Drie gangen surprise menu

€ 35,50

Vier gangen surprise menu

€ 39,50

Vijf gangen Surprise menu

€ 43,50

Zes gangen proeverij menu

€ 38,50

Op maat
Uiteraard is het mogelijk een arrangement op maat voor u samen te stellen.
Vanzelfsprekend houden wij ook rekening met diëten en uitzonderingen
Vergaderopstellingen
U-vorm tot 16 personen | Blok tot 20 per personen | Theater tot 40 personen
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