Vergaderingen
(mogelijk van maandag t/m donderdag)

Vergaderarrangement A
Arrangement bestaande uit 2 dagdelen voor minimaal 10 personen
• Onbeperkt koffie/thee
• Diverse belegde broodjes, 4 stuks per persoon (in buffetvorm)
• ’s Middags 1 ronde fris
• Inclusief zaalhuur

€ 19,50 p/p

Vergaderarrangement B
Arrangement bestaande uit 2 dagdelen voor minimaal 10 personen
• Onbeperkt koffie/thee
• Koffietafel, in buffetvorm, bestaande uit:
- Witte en bruine broodjes
- Witte en bruine boterhammen
- Zoete koeken
- Jong kaas
- Diverse vleeswaren
- Zoetwaren
- Kroket
- Roomboter
- Onbeperkt koffie, thee en melk
• ’s Morgens 1 ronde fris, ’s middags 2 rondes fris
• Inclusief zaalhuur

€ 23,75 p/p

Vergaderarrangement C
€ 28,75 p/p
Arrangement bestaande uit 2 dagdelen voor minimaal 10 personen
• Onbeperkt koffie/thee/fris (gedurende de vergadering)
• Koffietafel, in buffetvorm, bestaande uit:
- Diverse luxe broodjes
- Witte en bruine boterhammen
- Zoete koeken
- Jong en oude kaas
- Diverse luxe vleeswaren
- Diverse salades
- Zoetwaren
- Vleesragout
- Gebakken eieren met spek
- Roomboter
- Onbeperkt koffie, thee, melk en jus d’orange
• In de loop van de dag wordt er een warm worstenbroodje gepresenteerd
• Inclusief zaalhuur

Vergaderarrangement D
€ 33,75 p/p
Arrangement bestaande uit 2 dagdelen voor minimaal 20 personen
• Onbeperkt koffie/thee/fris (gedurende de vergadering)
• Boerenbuffet, bestaande uit zowel warme als koude gerechten:
 Huzarensalade, die in eigen huis gemaakt wordt volgens grootmoeders
receptuur
 Roompaté en boerenardennerpaté met Cumberlandsaus
 Ham met asperges
 Ham/preisalade
 Krabsalade en tonijnsalade
 Noorse garnalen
 Haring met uitjes
 Makreelfilet met Provençaalse kruiden
 Gemarineerde fricandeau en rosbief
 Rauwkostsalade van het seizoen
 Gevulde eieren
 Gevulde tomaatjes
 Diverse sauzen
 Stokbrood en plukbrood
 Kruidenboter

•

 Warme fricandeau in jachtsaus
 Kip in satésaus
 Risottorijst
Inclusief zaalhuur

Diversen:
- Kopje koffie/thee
- Frisdrank
- Kan koffie/thee
- Fles spa blauw
- Kan jus d’orange
- Kan verse melk

€
€
€
€
€
€

Audiovisuele middelen:
- Microfoon
- Projectiescherm
- Geluidsinstallatie
- TV + video / dvd speler
- Flip-over, inclusief stiften
- Beamer
- Kopie/fax

gratis
gratis
€ 25,00
€ 25,00
€ 12,50 p/st.
€ 35,00
€ 0,05 p/st.

2,00 p/st.
2,10 p/st.
8,50 p/st.
7,50 p/st.
9,50 p/st.
9,50 p/st.

Vergaderen in Feesterij Riddershof Tilburg
De uiteindelijke prijs wordt bepaald door het gebruik van de locatie, verzorging en het
eventuele gebruik van audiovisuele middelen. Dit alles natuurlijk in overleg met de
organiserende partij.
Overzicht capaciteit ‘Feesterij Riddershof Tilburg’
Zalen

m²

Carré

U-vorm

Theater

School

Diner

Buffet

Receptie

Ridderzaal

195

70

64

130

100

140

140

200

Pagezaal

145

50

46

80

60

80

80

120

Beide zalen

340

n.v.t.

n.v.t.

220

150

220

175

300

Stokerij

50

24

20

30

n.v.t.

40

50

60

Gebruik locatie
Zalen
Ridderzaal

Zaalhuur
1 dagdeel
€ 120,00

Zaalhuur
2 dagdelen
€ 170,00

Zaalhuur
3 dagdelen
€ 220,00

Pagezaal

€ 120,00

€ 170,00

€ 220,00

Beide zalen

€ 200,00

€ 250,00

€ 300,00

Stokerij

€ 80,00

€ 120,00

€ 150,00

De basis van uw vergaderarrangement is 1 dagdeel, dat bestaat uit 4 uren.
Als richtlijnen worden de volgende tijden aangehouden:
08.30 - 12.30 uur
13.00 - 17.00 uur
18.00 - 22.00 uur
Wij zijn bereid het een en ander persoonlijk toe te lichten.
Mocht u nog vragen hebben of een afspraak willen maken,
kunt u ons bereiken onder nummer (013) 455 11 18.

