Vergadering / Zakelijke bijeenkomst

Hoeve Kromwijk is uitermate geschikt voor uw zakelijke bijeenkomst zoals vergadering, presentatie
of workshop. Centraal gelegen tussen Den Haag en Zoetermeer, direct aan de doorgaande weg N469
en met meer dan 100 parkeerplaatsen voor de deur is Hoeve Kromwijk erg goed bereikbaar. Ook met
het openbaar vervoer: bus 30 stopt voor de deur.
Wij hebben verschillende sfeervolle ruimtes met in elke ruimte gratis WiFi.
Voor vergaderingen vanaf 6 personen hebben wij verschillende arrangementen samengesteld
(wij rekenen GEEN zaalhuur)
Arrangement op basis van 4 uur (€ 21,50 p.p.)
- Koffie en thee
- Frisdrankenbuffet in de ruimte
- Mineraalwater
- Roomboterkoekjes
- Gebruik van flipover met papier en stiften
Arrangement op basis van 8 uur (€ 29,00 p.p.)
- Koffie en thee
- Frisdrankenbuffet in de ruimte
- Mineraalwater
- Roomboterkoekjes
- Gebruik van flipover met papier en stiften
Arrangementen zijn aan te passen aan uw wensen en uit te breiden:
 Huur Beamer en projectiescherm
€ 50,00
 Blocnote en pen
€ 1,75
 Lunch
€ 13,50
(bestaande uit 3 luxe belegde broodjes p.p.
waaronder een broodje kroket, melk,
jus d’orange en handfruit)
 Lunchmenu
€ 25,75
(bestaande uit voorgerecht, hoofdgerecht en koffie/thee)
 Zoete snacks:
- Petit four
€ 2,25
- Muffin
€ 1,75
- Brownie
€ 1,75
- Reep zoals twix, mars, snicker (mini’s 3 p.p.)
€ 1,50

-

Hartige snacks:
Worstenbroodje
Kaasbroodje
Saucijzenbroodje
Nootjes, zoutjes en gefrituurde snacks ( 3 p.p.)

€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 3,50

Na afloop van uw vergadering nog even naborrelen?
Receptie arrangement 1 € 12,95 (1-1,5 uur)
- Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment
- Zoute koekjes en nootjes
- Gefrituurde snacks ( 3 p.p.) o.a. bitterballen, groentenloempia`s, mini kaassoufflé, pittige
gehaktballetjes, nasi- en bamischijfjes, kipnuggets en baconsnacks
Receptie arrangement 2 € 15,95 (1-1,5 uur)
- Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment
- Zoute koekjes en nootjes op de tafels
- Canapé met gerookte zalm, crème fraîche met haringkaviaar
- Canapé met Serranoham en olijventapenade
- Canapé met roombrie
- Gefrituurde snacks ( 2 p.p.) o.a. bitterballen, groentenloempia`s, mini kaassoufflé, pittige
gehaktballetjes, nasi- en bamischijfjes, kipnuggets en baconsnacks
Diner
Uiteraard kunt u bij ons blijven dineren na uw vergadering. Wij hebben 3-gangen menu’s vanaf €
29,95. Maar ook een buffet of walking diner behoort tot de mogelijkheden. Mocht u meer willen
weten dan mag u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Hoeve Kromwijk
Voorweg 133
2716 NH ZOETERMEER
079-3217498
info@hoevekromwijk.nl
www.hoevekromwijk.nl

