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Puur, lekker, gezond en net even anders



GRAND CAFÉ HET KETELHUIS: GEGARANDEERD GENIETEN!

Bezoekt u Grand Café Het Ketelhuis of maakt u gebruik van onze diensten?

Dan zult u gegarandeerd genieten, omdat:

• Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij ons in de bediening en keuken werken;

• Al onze koffie het Max Havelaar keurmerk draagt en dus fair-trade is;

•  Als u bij ons iets gebruikt u dus uw steentje bijdraagt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In deze banquetingmap schetsen we u een selectie van alle mogelijkheden. Heeft u zelf al een idee, maar is 

het niet opgenomen in dit overzicht? Geen probleem, alles is bij ons bespreekbaar! 

De prijzen die genoemd worden in de banquetingmap zijn per persoon of per stuk, tenzij anders vermeld en 

inclusief de geldende btw. We gaan hierbij uit van reserveringen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 

tot 18.00 uur. Voor reserveringen buiten deze dagen en tijden én op feestdagen gelden andere tarieven. Wij 

informeren u hierover graag. 

Bij Grand Café Het Ketelhuis is voldoende gratis parkeergelegenheid én gratis wifi. Dus ook voor uw zakelijke 

bijeenkomsten zijn wij een goede partner. 

 

 

Grand Café het Ketelhuis

Landgoed De Grote Beek 

Dr. Poletlaan 45

5626 ND Eindhoven

Telefoon (040) 2970654

E grandcafehetketelhuis@ggze.nl

W www.ketelhuis-grotebeek.nl

Planetree Inspiratiecentrum

Grote Beekstraat 8

5626 NE Eindhoven



VERGADERLUNCHES VOOR (BUITEN) DE GROTE BEEK

• Lunchpakket 1: ‘Doe maar normaal’ € 3,95

1 dubbelgevouwen volkorenboterham 

1 dubbelgevouwen witte boterham 

2 soorten beleg:

- Ham

- Kaas

1 snee krentenwegge 

1 stuk seizoensfruit

• Lunchpakket 2: ‘Puur Natuur’ € 5,50

Sandwich van volkoren spelt zuurdesemboterhammen afkomstig van 

biologische Stadsbakkerij Broodt 

3 soorten beleg:

- Geitenkaas met sla en tomaat

- Kipfilet met sla en komkommer

- Jam

1 snee krentenwegge 

1 stuk seizoensfruit 

1 bakje yoghurt

• Lunchpakket 3: ‘Excellent’ € 7,50

Sandwich van volkoren spelt zuurdesemboterhammen afkomstig van 

biologische Stadsbakkerij Broodt 

3 soorten beleg:

- Geitenkaas met sla en tomaat

- Kipfilet met sla en komkommer

- Jam

1 keer een halve wrap 

3 soorten beleg:

- Gerookte zalm met slamelange

- Gebakkenkip met slamelange

- Eiersalade met slamelange

1 snee krentenwegge 

1 stuk seizoensfruit



De lunches kunt u uitbreiden met:
• Kop vegetarische soep € 2,75

• Verse jus d’orange € 2,35

• Kan koffie of thee (8 kopjes per kan) € 4,00

• Kan melk of karnemelk € 4,50

• Seizoensfruit € 0,65

• Sweet of the day € 1,60

• Verse koekjes (3 pp) € 0,65

• Cake van Geert € 0,85

Levering en materiaal 
We gaan er vanuit dat u zelf over voldoende porselein en bestek beschikt. Mocht dit niet het geval zijn dan 

leveren wij dat graag erbij.

Wanneer u uw bestelling graag buiten Landgoed De Grote Beek bezorgd ziet, rekenen we € 10,00 bezorg- 

kosten.



RECEPTIES EN ANDERE FEESTELIJKHEDEN

Ook als u uw jubileum of afscheid wilt vieren, kunt u terecht in Grand Café Het Ketelhuis of het Planetree 

Inspiratiecentrum. We verzorgen met veel enthousiasme dergelijke bijeenkomsten van 20 tot 150 personen. 

Locatie 
Grand Café Het Ketelhuis is hiervoor beschikbaar op maandag, dinsdag en woensdag. Het Planetree Inspira-

tiecentrum is hiervoor alle dagen van de week beschikbaar. 

Drank op basis van nacalculatie 
De koffie, thee, frisdrank, jus d’orange en bier rekenen we per genoten consumptie en de wijn rekenen we 

per geopende fles. We gaan hierbij uit van ons vaste drankenassortiment te weten: Coca cola, Cola light, 

Spa water plat en bruisend, rode en witte wijn en Bavaria pils. 

Prijzen dranken
Kopje koffie of thee € 1,75

Kan koffie of thee (8 kopjes) € 4,00

Fris  € 1,75

Spa water 0,75 € 3,90

  

Bavaria pils  € 2,00

Prosecco (fles)  € 17,50

Rode- en witte wijn (fles) € 15,50

Iets lekkers bij de koffie  

Petit fours (éénhapsgebakje) € 2,00

Verse koekjes € 0,65

Cake van Geert € 0,85



Hapjes
En wat is een receptie of een feestje zonder een lekker hapje? 

Deze willen wij graag voor u serveren. Een paar voorbeelden:

Koude hapjes van François  € 1,10 p/st

• Diverse toastjes en soesjes bereidt door François (een van de medewerkers)

Warme hapjes € 0,85 p/st

• Warme gefrituurde hapjes

Cruditée  € 1,95 pp

• bleekselderij, cherry tomaatjes, groentenchips en aïoli

Heerlijke notenmix  € 1,00 pp

Kaas en worst met mosterd € 1,50 pp

Uiteraard zijn andere wensen op dit gebied altijd bespreekbaar.



BUFFET MOGELIJKHEDEN
Naast uw receptie of feestelijkheid kunnen we uiteraard ook heerlijke buffetten verzorgen. 

Een greep uit de mogelijkheden:

GEERT’S TAPAS € 22,50

• geroosterde aubergines

• gepofte knoflook met olijf

• artisjokken hart

• salade Niçoise

• gerookte zalmsalade

• gamba’s in pittige saus

• verschillende kazen

• meloen met ham

• pesto-, olijf- en tomaten tapenade

• pasta salade

• gnocchi met room en Parmezaanse kaas

• aardappel salade

• salade van mozzarella, basilicum en tomaat

• verschillende soorten brood

TAPAS MET ZOET € 26,50

• geroosterde aubergines

• gepofte knoflook met olijf

• artisjokken hart

• salade Niçoise

• gerookte zalmsalade

• gamba’s in pittige saus

• verschillende kazen

• meloen met ham

• pesto-, olijf- en tomaten tapenade

• pasta salade

• gnocchi met room en Parmezaanse kaas

• aardappel salade

• salade van mozzarella, basilicum en tomaat

• verschillende soorten brood

• Fruit salade 

• Chocolademousse

  

Dit is een voorbeeld van een buffet wat we kunnen leveren. We passen dit aan aan de seizoenen en op 
basis van uw wensen.



BBQ’S VOOR MINIMAAL 20 PERSONEN

• Menu 1: het keteltje € 13,50 p.p.

4 soorten vlees

brood en kruidenboter

Sauzen: uien paprika saus, knoflooksaus, cocktialsaus 

2 salades, tomaaten salade en couscous salade

• Menu 2: de ketel € 17,50 p.p.

 2 soorten vlees

 2 soorten vis

 2 soorten groente

 brood en kruidenboter

 Sauzen: uien paprika saus, knoflooksaus, cocktialsaus

 3 sladades, tomaaten salade en couscous salade, fruitsalade

MATERIALEN, PERSONEEL EN ZAALHUUR 
Huur glazen (per persoon) € 1,00

Huur servies (per persoon) € 1,00

Staantafels met grijze rok (per stuk) € 7,50

Beamer (inclusief scherm) € 25,00

Audio-installatie inclusief 2 draadloze microfoons € 50,00

Bedienend personeel (per persoon)  € 22,50  per dagdeel

Chefkok  € 25,00  per uur

Zaalhuur (voor externe relaties)  € 175,00  per dagdeel  

Wanneer u uw bestelling graag buiten Landgoed De Grote Beek bezorgd ziet, rekenen we € 10,00 
bezorgkosten.


