VERGADERING•PRESENTATIE•EXPOSITIE•AFSCHEIDSCEREMONIE
VERJAARDAG•JUBILEUM•PRIVATE-DINING•FOTOSHOOT•WORKSHOP
VIERING•VRIENDENCLUB•INTIEM•ZAKELIJK•SPORTIEF OF CHIQUE
Bij Garage Royal kan het. Wij bieden aantrekkelijke arrangementen in een
inspirerende en originele omgeving. Wij hebben licht en ruimte, goede ventilatie
binnen en natuur rondom, een prettige akoestiek en een verrassend interieur.
Wij scheppen de condities waaronder onze gasten op aangename en ontspannen
wijze bij elkaar kunnen komen. Buiten de arrangementen om zijn er andere
mogelijkheden bespreekbaar; maak je wensen kenbaar, dan maken we er samen
iets vruchtbaars van!
Arrangement A

Arrangement B

Arrangement C

• Tot 15 personen
• I nclusief: locatie, personeel,
inrichting ruimte
• Wifi

• Tot 50 personen
• Inclusief: locatie, personeel,
inrichting ruimte
•Wifi

• Tot 100 personen
(staande receptie)
• Inclusief: locatie, personeel,
inrichting ruimte

Per dagdeel (3 uur)

Hele dag (8 uur)

Van 09.00 tot 12.00 OF
van 14.00 tot 17.00 uur

Van 9.00 tot 17.00 uur

Per dagdeel & ruimte
(3 uur)

Hele dag per ruimte
(8 uur)

Per dagdeel & ruimte
(3 uur)

Hele dag per ruimte
(8 uur)

Van 09.00 tot 12.00 OF
van 14.00 tot 17.00 uur

Van 9.00 tot 17.00 uur

Van 09.00 tot 12.00 OF
van 14.00 tot 17.00 uur

van 9.00 tot 17.00 uur

€ 350,00

€ 650,00

€ 450,00

€ 800,00

€ 475,00

€ 900,00

CATERING
Koffie / thee

Versgemalen koffie, verse munt & gember thee,
mineraalwater.
Per dagdeel (3 uur) + huisgemaakt taartje

€15,00 p.p

Hele dag (8 uur) + twee heerlijke dagverse
versnaperingen uit onze keuken (o.a. huisgemaakt
taartje).

€25,00 p.p

€24,50 p.p.

Borreltime

€17,50 p.p.

Wij bieden de volgende gerechten aan:
• Huisgemaakte soep van het seizoen
• Salade
• Divers vers brood, rijkelijk belegd
• Huisgemaakt taartje
• Karaf water, melk en vers sap

.

Ontbijt

•Yoghurt met granola
•Desembroodje met beleg
•Croissant
•Vers fruit
•Melk en vers sap, koffie, thee

Lunch

Rode en witte huiswijn, bier en frisdrank per uur
Inclusief olijven, zoutjes en lekker brood met dip.
€17,50 p.p.

Wij verzorgen ook catering op maat, zoals extra hapjes, aangepast menu, dineren na vergaderen etc.
Maak je wensen kenbaar! Tevens kunnen wij tijdens jullie verblijf diverse workshops (o.l.v. professionals) aanbieden,
waaronder yoga, meditatie, levenskunst, bezoek kunstexpositie of een wandeling door het verborgen landschap.

