De Vergader-Arrangementen van De Ruyterhof
In De Ruyterhof kun je ontspannen vergaderen in een sfeervolle omgeving en genieten van gastvrijheid en een perfecte verzorging. Gecombineerd met onze huisgemaakte gebakjes, hapjes of
gerechtjes is een vergadering in De Ruyterhof zeer plezierig werken.
Onze vergader arrangementen zijn mogelijk vanaf 10 personen.

Vergader arrangement

Diner vergader arrangement

€ 22,75 ex btw

€ 49,50 ex btw
Als lunch arrangement met in plaats van

 Ontvangst met koffie & thee en huisgemaakte minigebakjes

lunch een 3 gangen menu
in overleg samen te stellen

 Pauze met een klein huisgemaakt
gerechtje naar het seizoen

 Huur vergaderruimte 1 dagdeel
 Flipover & beamer met scherm
 Tafels in de gewenste opstelling
 Tijdens de vergadering dranken-buffetje
met frisdranken, verse jus d’orange en
biologisch appelsap

 Tijdens de vergaderingonbeperkt koffie,
thee en mineraalwater op tafel

 Callebaut chocolade & mintjes
 Extra dagdeel 9,75 p.p.

Lunch vergaderarrangement
€ 37,50 ex btw
Vergader arrangement inclusief lunch

Lunchmenu
Keuze soep
*
lunchsalade met carpaccio van Zundertse
dikbil, overjarige Ossenblokkaas,
huisgedroogde tomaatjes
& pijnboompitjes
of
lunchsalade met huisgerookte zalm,
forel & rivierkreeftenstaartjes
Scandinavische saus
en aardappelkaantjes
*
boerenbrood,
roomboter & kruidenboter
Extra dagdeel 9,75 p.p.

Ontbijt/lunch
vergaderdag arrangement
€ 37,50 ex btw
Vergader arrangement
met ontbijt of lunchbuffet
Ontbijt of lunchbuffet
vers gebakken brood, broodjes
& croissants
huisgerookte zalm
met Scandinavische saus
twee soorten Ossenblokkaas
rosbief van Zundertse dikbil
huisgerookte nootham
omelet met champignons & spekjes
Ossenblokkwark met fruitcompote
huisgemaakte confiture & hagelslag
verse fruitsalade
koffie, thee en verse jus
melk & karnemelk van de Ossenblok
*
Pauze met verse koffie & thee
met minigebakjes

*

Kamers
Gelaghkamer 50,- exc. Btw per dagdeel
v.a. 10 personen, max. 25 pers. theatre
Gravekamer 85,- exc. btw per dagdeel v.a.
15 personen, max. 35 pers. theatre
Ruyterkamer 150,- exc. btw per dagdeel
v.a. 20 personen, max. 100 pers. Theatre
2 dagdelen 180,00
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Vergader breaks
De vergadering onderbreken en even iets heel anders gaan doen. Daarmee kan je de
sfeer en productiviteit positief beïnvloeden. Een paar voorbeelden:

Schieten met de Grote Kruisboog bij Gilde Sint Joris
U bent te gast bij een van de nabijgelegen Gilden. De Gilden stammen uit de middeleeuwen. Van sommigen gaat de geschiedenis terug tot de 16e eeuw.
Gilde Sint Joris schiet als enige van 2 Gilden in Nederland met de Grote Kruisboog. Een
spectaculaire ervaring!
Deze grote bogen zijn erg gevoelig voor temperatuurwisselingen. Daarom wordt er in het
winterseizoen niet mee geschoten. In plaats daarvan schieten we met de kleine kruisboog.
Kosten afhankelijk van aantal personen v.a. + 17,50 excl.btw

Workshop wijn- of bier gastronomie
Over smaak valt niet te twisten, of toch wel? Door de juiste combinatie van wijn of bier en
gerecht komen beiden veel beter tot hun recht. Na een korte presentatie van de wetenschappelijk onderbouwde theorie ontwikkeld door Peter Klosse van de Echoput kun je dat
zelf ervaren met 3 combinaties van telkens 2 wijnen - of speciaalbieren - en twee
gerechtjes.
Per persoon 29,50 incl. btw.

Inspirerende fiets- of steptocht
Teambuilding met een knipoog. Het gezelschap wordt in teams verdeeld die een korte,
inspirerende step- of fietstocht in de omgeving maken en onderweg uitdagende fotoopdrachten moeten uitvoeren. Deze opdrachten kunnen passen in het kader van de
vergadering.
Inclusief huur fietsen of steps , prijs op aanvraag.
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