Buitenplaats
Beekhuizen

Vergader, verblijf
en verwonder…
Prijslijst bijeenkomsten & vergaderen

Buitenplaats
Beekhuizen

Vergaderarrangement

Breaks & uitbreidingen

De gehele bijeenkomst: onbeperkt koffie, thee en water, gember & munt, koekjes, fruit, WiFi, gebruik van de vergaderkoffer,
beschikking over de pantry, gratis parkeren, opgedekte tafel
met schrijfwaren, naamkaartjes en Buitenplaats mintjes.

Om je bijeenkomst compleet te maken hebben wij een aantal
lekkere keuzes gedurende de dag. Geschikt als pauzemoment,
uitbreiding op de lunch maar ook als afsluiter van een productieve dag! Passend bij het programma kijken wij of wij dit bij de
Vergaderlodge of Restaurant WOODZ serveren.

Vergaderarrangement halve dag

€ 20,50

Vergaderarrangement hele dag

€ 29,50

Muffin
Gebak

€ 3,50
vanaf € 3,75

(Diverse soorten zoals appelgebak van
DROOM! of chocolade)

Luncharrangementen*

Warme snack

vanaf € 2,75

(Saucijs- of kaasbroodje, Quiche of broodje kroket)

Een heerlijk moment tijdens je vergadering! Natuurlijk is onze
lunch ook geschikt als start of afsluiter van de bijeenkomst.

Yoghurt

€ 1,50

Kop soep

€ 5,50

Picknicklunch
€ 15,00
Lekkere lunch om mee te nemen tijdens een wandeling door
het Nationaal Park Veluwezoom. In de rugzak vind je een luxe
belegde sandwich, een stuk fruit, een candybar, een zakje
chips en een verfrissend drankje. Tip: vraag naar de beschikbaarheid van onze natuurkenner om een mooie wandeling te
maken tijdens de lunch!

Candybar

€ 1,25

Buitenplaats Lunch
€ 16,75
Wij serveren deze lunch in de Vergaderlodge of bij Restaurant
WOODZ. Twee royaal belegde sandwiches, een kop huisgemaakte soep, een heerlijke salade en jus & melk.

Terugreis tasje

Luxe borrelplank

File-vermijdende borrel

€ 14,75 (1 uur)

(4 hapjes (warm en koud) en
2 consumpties uit de koelkast)

€ 6,25

(Gevulde rugzak met een drankje,
stuk fruit en een candybar)

Drankjes
Buitenplaats Lunch Deluxe
€ 21,50
Wij serveren deze lunch in de Vergaderlodge of bij Restaurant
WOODZ. Twee luxe belegde sandwiches, een kop huisgemaakte soep, twee heerlijke salades, een warme snack en jus & melk.

vanaf € 19,50

(Met warme en koude hapjes)

nacalculatie

(Op nacalculatie vanuit de goed gevulde
koelkast in de Vergaderlodge)

*onze luncharrangementen kunnen alleen besteld worden op dagen
dat Restaurant WOODZ geopend is. Op andere dagen werken wij samen
met een partner uit Velp die de lunch kan verzorgen. De inhoud van
deze lunch kan verschillen.
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Diner

Overnachten middenin de natuur

Een smakelijke invulling na afloop van de bijeenkomst of heerlijk
moment tijdens een meerdaagse vergadering. Onze diners
serveren wij bij Restaurant WOODZ. De invulling van het menu
stemmen wij in overleg op basis van de wensen van het gezelschap af.

Nieuwe energie krijg je tijdens een overnachting op ons park,
middenin de natuur, direct uitzicht op het bos onder de sterrenhemel. Er is keuze uit drie verschillende accommodaties. De
Pod lijkt op een tiny house en is knus en praktisch ingericht. In
de Lodgetenten heb je meer ruimte tot je beschikking inclusief
een fijne zithoek. Wanneer je op zoek bent naar het meest luxe
en toch wilt genieten van de natuur dan kies je voor onze Forest Cabin . Wij werken met verschillende prijzen gedurende het
jaar en doen het beste voorstel wat past bij het programma en
de wensen van het gezelschap.

3-gangen diner

€ 32,50

BBQ Menu

€ 32,50

BBQ Menu Deluxe

€ 36,50

*op dagen dat Restaurant WOODZ gesloten is geldt dat wij
deze diners vanaf 20 personen kunnen aanbieden. Bij minder
dan 20 gasten en buiten openingstijden van WOODZ verwijzen
wij naar lokale restaurants of onze externe cateraar.

Activiteiten & Teambuilding
Vanaf Buitenplaats Beekhuizen starten verschillende wandelroutes of hebben wij de mogelijkheid om een fiets te huren.
Wandeling met onze natuurkenner 1,5 – 2 uur

€ 49,50

Andere wensen? Wij werken samen met
Veluwe Actief in Rheden. Zij organiseren verschillende leuke
teambuilding- en groepsactiviteiten in de natuur of bij ons op
locatie. Kijk voor de mogelijkheden op www.veluweactief.nl
of bel naar 026 – 495 55 11.

Ontbijt
Na een ontspannen nachtrust in de natuur wordt de dag goed
gestart met een vers ontbijt. Deze kunnen wij per accommodatie of in de Vergaderlodge serveren in onze ontbijtmanden
of bij Restaurant WOODZ als buffetvorm. In alle gevallen geldt:
vers gebakken broodjes, verschillende soorten beleg, een
gekookt eitje en jus.
Ontbijtmand

€ 16,50

Ontbijtbuffet

€ 18,50

(vanaf 15 personen)
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Huur Vergaderlodge en overige locaties
Wij laten graag onze ruimtes zien om te kijken wat het beste
past bij de invulling van de dag. De huur voor de locatie is altijd
inclusief eindschoon, op- en afbouwkosten en flip over. Bij onze
Vergaderlodge zijn een beamer en scherm inbegrepen. Op
onze zakelijke factsheet staat meer informatie over de opstellingen en het aantal personen per opstelling.
Vergaderlodge

€ 225 per dagdeel

Lodgetent XL

€ 140 per dagdeel

Forest Cabin

€ 175 per dagdeel

Pod
Restaurant WOODZ

€ 95 per dagdeel
in overleg

Extra flip over

€ 22,50

Beamer en scherm

€ 85,00

(alleen voor Lodgetent XL, Forest Cabin of Pod)
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