BANQUETING MAP
NATUURBELEVINGCENTRUM DE OOSTVAARDERS
Vergaderen

Bij Paviljoen de Oostvaarders kun je dagelijks groen vergaderen met duurzame catering in de
Almerekamer of het Auditorium. Deze unieke vergaderlocatie is een inspirerende plek voor vergaderingen, trainingen en brainstormsessies.

Kosten huur zalen

Almere Kamer
Dagdeel 1 (8:00 - 12:00)
Dagdeel 2 (13:00 - 17:00)

		

					
						

€ 155,00
€ 110,00

Auditorium
Dagdeel 1 (8:00 - 12:00)
Dagdeel 2 (13:00 - 17:00)

		

					
						

€ 260,00
€ 110,00

Vergaderpakket: beamer, scherm, flipover en WIFI per dag				

€ 52,50		

Extra’s catering

Verse koeken											€ 2,95
Appeltaart met slagroom 									€ 4,55
Glaasje vers gesneden fruit 								€ 4,25
Croissant met bosbessenjam of ham/kaas 						
€ 3,40 / € 3,95
Mini muffins											
€ 4,70
Vers geperste jus d’orange per kan 							
€17,50
		

Vergaderarrangement

Onbeperkt koffie/thee/water met fruit/koekjes/vers handfruit 1 dagdeel, p.p
€ 11,50
Onbeperkt koffie/thee/water met fruit/koekjes/vers handfruit 2 dagdelen, p.p. € 17,50

Koffie arrangement (vanaf 8 personen)

Onbeperkt koffie/thee met vers gebak p.p.						

High Tea (vanaf 6 personen)

Legends thee met diverse zoetigheden en sandwiches p.p.		

		

€ 9,75

€ 23,50

Oostvaarders lunch (vanaf 8 personen)

2 luxe belegde baguettes, keuze uit diverse fruitsap p.p.				
€ 14,00
Soep van de dag, 2 luxe belegde baguettes, keuze uit diverse fruitsap p.p.		
€ 19,50
Maaltijdsalade (geitenkaas, zalm of gerookte kip), keuze uit diverse fruitsap p.p. € 18,75

Oostvaarders diner (vanaf 8 personen)

2-gangen / 3-gangen seizoensmenu p.p.						

€ 27,50 – € 35,00

Borrelarrangement (duurt 1 uur)

Inclusief drankjes (wijn, bier, fris) en diverse hapjes p.p
€ 17,50
Flammkuchen mista (2 smaken) 					
€ 8,95
Portie boerenkaas, ossenworst of gemengd met mosterd
€ 8,95
Bordje Duroc ham met cornichons 				
€ 8,95
Portie olijven 							€ 4,25
Prijzen zijn inclusief BTW.

Neem contact met ons op

Interesse? Neem contact met ons op voor meer informatie of een op maat gemaakte offerte via
info@paviljoendeoostvaarders.nl of tel. 036-2020902.

