PANORAMA PAVILJOEN

PANORAMA PAVILJOEN
De Bleek 3, 8051 EE Hattem
Tel.nr. 038-4445428
info@vadesto.nl; www.vadesto.nl
www.panorama-paviljoen.nl

* Feesten en Vergaderen - zalen (met terras)
In het uniek gelegen Panorama Paviljoen, met geweldig uitzicht op het natuurgebied, en groot terras, kunt u terecht voor uw
feest of receptie, vergadering, workshop of elk ander soort bijeenkomst. Wij verzorgen graag een heerlijk kop koffie met iets
lekkers of een smakelijk lunch-buffet, koud/warm buffet of barbecue. We houden hierbij graag rekening met speciale dieetwensen. Natuurlijk serveren we ook een koel frisdrankje, een lekker biertje of glaasje wijn. Ook zijn snacks, snoep, ijs en
patat verkrijgbaar en heerlijke broodjes, noemt u maar op!

Receptie- en Feestarrangement*:
Ontvangst met koffie en gebak, onbeperkt koffie/thee, frisdrank, wijn, bier en binnenlands gedistilleerd.
Alle gasten worden voorzien van heerlijke warme en/of koude hapjes. Tevens nootjes op de tafel.
Tijdsduur 2 uur, incl. 2 warme hapjes:
Tijdsduur 3 uur, incl. 4 warme/koude hapjes:
Tijdsduur 4 uur, incl. 6 warme/koude hapjes:

€

15,50
19,95
23,50

(Bij een groep tot 25 pers. gaan we uit van gebruik van de kleine zaal, tenzij anders afgesproken;
Voor exclusief zaalgebruik kunnen we een toeslag vragen)

High Tea

- Divers zoet gebak, sandwiches, hartige hapjes, fruit, diverse - 2 uur
theesoorten, een glas prosecco en onbeperkt koffie/thee
- 3 uur

17,50
21,00

Vergaderarrangement*:
U kunt terecht in 2 verschillende zalen: - De Weidezaal is geschikt voor bijeenkomsten tot maximaal 30 personen
- De Panoramazaal is geschikt voor bijeenkomsten tot max. 150 personen.
Inbegrepen: Onbeperkt gebruik van koffie en thee en 1x frisdrank en gebruik van whiteboard en/of flipover.
- De prijs per dagdeel (3 uur) voor de kleine zaal is: € 12,50 p.p. met een minimum van
137,50
- De prijs per dagdeel (3 uur) voor de grote zaal is : € 12,50 p.p. met een minimum van
250,00
- Beamer (per dag of dagdeel)
80,00
- Geluidsinstallatie (per dag of dagdeel)
75,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* U kunt uw programma eventueel uitbreiden met o.a.:
Een lunchbuffet: soep, belegde broodjes, krentenbol, koffie, thee, melk, karnemelk, jus d’orange, fruit
Koffie of Thee
Cappuccino
Espresso
Koffie of Thee met een druppel (koffielikeur met slagroom)
Appelgebak
Tsjechische honingtaart
Slagroom
Koek
Krentenwegge
Panini-Roti of Panini-Vlam
Pannenkoek, naturel, spek of appel + stroop en poedersuiker
Poffertjes (12 stuks), met boter en poedersuiker
Broodjes met ham of kaas (á 1,80) of kroket, frikandel, kaassoufflé á
Huzaren- of rundvlees salade
Soep
Warme en koude buffetten: (zie prijslijst) vanaf:
Barbecue of koud/warm buffet: (zie prijslijst) vanaf:

12,50
2,20
2,40
2,40
3,40
2,45
2,95
0,60
1,00
1,95
5,00
6,50
4,95
2,20
2,20
3,80
23,50
19,50

Drankarrangement:

(onbeperkt koffie/thee, frisdrank, wijn, bier en binnenlands gedistilleerd)
- in combinatie met buffet/barbecue en 2 uur durend:
- in combinatie met buffet/barbecue en 3 uur durend:
- in combinatie met buffet/barbecue en 4 uur durend:
Diverse Outdoor-Activiteiten (zie prijslijst Activiteiten en Rondvaarten) vanaf:
Natuur-Boottocht vanaf het Paviljoen (ca.1 uur door natuurgebied + verhaal van de schipper)
(de boottocht is uitstekend te combineren met elk soort bijeenkomst, vergadering, party e.d.!)

OPM.:

* Behalve bij de zaaltoeslag en materiaalhuur zijn alle genoemde prijzen p.p.
* Hebt u een allergie? Meldt dat ons!
* We adviseren u graag bij het samenstellen van uw arrangement. De mogelijkheden zijn (bijna!) eindeloos!

11,00
15,50
19,50
3,50
6,90

