VERGADER ARRANGEMENTEN
Hotel Herbergh Amsterdam Airport
Brasserie La Bouche & Trattoria La Bocca
Sloterweg 259
1171 CP Badhoevedorp
tel.020-6592600 / fax.020-6598390

Wij hebben de volgende vergaderarrangementen voor u samengesteld, op basis van deelname door minimaal
10 personen:
ARRANGEMENT I € 19.50 p.p.





4 uur
Koffie /thee/mineraalwater
Cake of roomboterkoekjes en pepermuntjes
Zaalhuur inclusief
Arrangement van 2 dagdelen € 29,50 p.p. (zonder lunch en diner)

ARRANGEMENT II € 39.50 p.p.







8 uur
2x koffie/thee/mineraalwater
Cake en pepermuntjes
Hollandse broodjes lunch* in zaal of restaurant
Roomboterkoekjes en pepermuntjes
Zaalhuur inclusief

ARRANGEMENT III € 44.50 p.p.








8 uur
2x koffie/thee/mineraalwater
Mini koffiebroodjes, mini chocoladebroodjes en pepermuntjes
Luxe broodjes lunch** in zaal of restaurant
Roomboterkoekjes en pepermuntjes
Late afternoon warme snack (tijd in overleg)***
Zaalhuur inclusief

ARRANGEMENT IV € 55.00 p.p.






8 uur
2x koffie/thee/mineraalwater
Cake en pepermuntjes
2 gangen business lunch in het restaurant (circa 1 uur)****
Roomboterkoekjes en pepermuntjes

Snacks: Indien gewenst (en vooraf besteld) kunnen wij gebak en hartige snacks serveren****
Zaalhuur: Bij minder dan 10 personen wordt additionele zaalhuur in rekening gebracht: 4 uur = 1 dagdeel €
50.00 8 uur = 2 dagdelen € 95.00

*Hollandse Broodjes Lunch
In ons restaurant (of zaal) wordt een tafel of buffet voor u opgesteld met:






Soep van de chef
Broodjes diverse vleeswaren en kaas
Broodje met van Dobben kroket
Fruit smoothie
Kannen melk en jus d’orange

**Luxe Broodjes Lunch
In ons restaurant (of zaal) wordt een tafel of buffet voor u opgesteld met:






Soep van de chef
Sandwiches luxe gerookte zalm/carpaccio/tonijn/brie
Panini
Fruit smoothie
Kannen met melk en jus d’orange

*** Late afternoon warme snack (in overleg met contact persoon)

Mini saucijzenbroodje of

Mini kaasbroodje of

Mini soepje
****Business Lunch Restaurant – 2 gangen lunch



Vitello tonato (kalfsvlees met tonijnmayonaise)
Gegrilde zalmfilet met pasta en Beurre Blanc

Snacks extra te bestellen






Gemengd gebak
Petitfours
Saucijzenbroodje
Kaasbroodje
Gevulde koek

€ 3,75
€ 3.25
€ 3.75
€ 3.75
€ 2.75

Beschikbare Middelen
1. Flip-over met papier en stiften (2 aanwezig)
2. Projectie scherm
3. Beamer
4. Pen en papier (per persoon)
5. KPN Hotspot WIFI

www.herbergh.nl / info@herbergh.nl
www.brasserielabouche.nl/ info@brasserielabouche.nl
www.labocca.nl / info@labocca.nl

Euro
17.50
12.50
50.00
2.50
Gratis

