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In De Gebakken Peer
Zaalverhuur en cateringservice
Aanbod en prijzen 2018
(extern)

AANBOD EN PRIJZEN 2018 (EXTERN)

WELKOM!
Grand Café Het Ketelhuis is gevestigd in het voormalige ketelhuis aan de rand van Landgoed De Grote
Beek. Hier vormden ruim 100 jaar geleden 4 grote ketels de krachtbron voor warm water en verwarming.
Nu is het een plek waar je heerlijk kunt lunchen, vergaderen en kunt genieten van de prachtige groene
omgeving.
Bij Grand Café Het Ketelhuis en onze cateringservice In De Gebakken Peer staat lekker eten met een
sociaal gezicht centraal. Als erkend leerwerkbedrijf bieden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te re-integreren, resocialiseren en werkervaring op te doen in het horecavak.
Wij werken met dagverse producten die dagelijks door onze deelnemers met passie bereid worden.
In deze banquetingmap vindt u een overzicht van al onze mogelijkheden en arrangementen.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief de geldende btw. We gaan hierbij uit van reserveringen van
maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur. Voor reserveringen buiten deze dagen en tijden
gelden andere tarieven. Hierover informeren wij u graag.
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ALGEMENE INFORMATIE
Lunchroom Grand Café Het Ketelhuis
Landgoed De Grote Beek
Doctor Poletlaan 45
5626 ND Eindhoven
Badlab
Landgoed De Grote Beek
Doctor Poletlaan 72a
5626 ND Eindhoven
Parkeren op P12b

Inspiratiecentrum
Landgoed De Grote Beek
Grote Beekstraat 8
5626 NE Eindhoven
Parkeren op P6

Belevingscentrum
Landgoed De Grote Beek
Doctor Poletlaan 45
5626 ND Eindhoven

Reserveringen en informatie
Telefoon: (040) 297 06 54
E-mail: grandcafehetketelhuis@ggze.nl
Openingstijden lunchroom
Maandag tot en met vrijdag van 11.30 tot 14.00 uur. De keuken sluit om 13.30 uur.
De lunchroom is gesloten tijdens feestdagen.
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ZALENOVERZICHT EN CAPACITEIT
BADLAB

Opstelling

INSPIRATIECENTRUM BELEVINGSCENTRUM

Aantal personen

Theater

120

70

-

Carré

36

30

-

U-vorm

36

32

-

Blok

28

22
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Receptie

120

70

-

FACILITEITEN

Beamer

V		V		

LCD-scherm		

V

V				

Microfoon

V

V					

Wifi

V

V
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VERGADERRUIMTES & PRIJZEN
Vergaderruimte Badlab
Vergaderruimte Inspiratiecentrum
Vergaderruimte Belevingscentrum

1 dagdeel
€ 125,–
€ 100,–
€     35,–

2 dagdelen
€ 175,–
€ 150,–
€ 50,–

De kosten voor receptie gaat op nacalculatie.
De ruimtes zijn uitsluitend te reserveren met vergader arrangement.
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VERGADERFACILITEITEN
Vergaderarrangement Eduard 1
4 uur
Onbeperkt koffie, thee, spa, mint
Versgebakken koekjes, fruit

€ 9,50 p.p.

Uit te breiden met lunch
Vergaderarrangement Eduard 2
8 uur
Onbeperkt koffie, thee, spa, mint
Versgebakken koekjes, fruit

€ 17,50 p.p.

Inclusief luxe lunch en vanaf 30 personen is een lunchbuffet mogelijk
Maximaal 1 uur uitbreiden met borrelarrangement
Basis
• Klein flesjes fris
• Jus d’orange in flesje
• Wijn rood/wit
• Olijf, zongedroogde tomaat en nootjes
• Groentechips
Basis inclusief
• Warme hapjes: 2 hapjes p.p.
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€ 11,50 p.p.

€ 13,00 p.p.
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LUNCHES
Boerenlunch*			
Bij deze lunch serveren wij het volgende:
2 sneden versgebakken bruin zuurdesembrood
met kaas en vleeswaren
Krentenbol
Melk en fruit

€  4,25 p.p.

Boerinnenlunch*
Bij deze lunch serveren wij het volgende:
3 halve sandwiches van versgebakken bruin zuurdesembrood,
met kip, zalm en mozzarella en garnering
Melk en fruit

€  7,25 p.p.

Lunchbuffet* (vanaf 30 pers.) 							
Lunchpakket voor onderweg
• Luxe belegde boterhammen
• Fruit
• Pakje sap of water
• Yoghurt

€  10,00 p.p.
€  9,50 p.st.

Overig
• Katheder
• 2e microfoon

€  7,50
€  35,00

Extra te boeken bij vergaderarrangement
• Jus d’orange
• Soep in weckpotje
• Plakje cake ‘van Geert’
• Chocokoek
• Brabants worstenbroodje
• Kroket
• Salade geserveerd in weckpotje
• Handfruit

€  1,00 p.p.
€  1,50 p.st.
€  0,85 p.st.
€  0,95 p.st.
€  2,00 p.st.
€  1,00 p.st.
€  1,75 p.p.
€  1,00 p.p.
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AANVULLENDE INFORMATIE
Aansprakelijkheid
Cateringservice In De Gebakken Peer is niet aansprakelijk voor schade in verband met diefstal, verduistering, beschadiging, vermissing of verlies aan materialen, apparatuur en andere eigendommen die door
u in onze accommodatie zijn geplaatst, of die u heeft laten plaatsen.
Aantallen
Tenzij anders overeengekomen, kunt u wijzigingen in aantallen tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van uw
reservering doorgeven. Indien deze aantallen niet óf niet tijdig per e-mail aan ons zijn doorgegeven,
zal minimaal het gereserveerde aantal in rekening worden gebracht.
Factuur
De factuur wordt achteraf per mail of post verstrekt. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
Optionele reserveringen
Graag plaatsen wij voor u een optionele reservering, zodat u verzekerd bent van de gewenste accommodatie. Deze vrijblijvende reservering blijft 14 dagen van toepassing.
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Lunchroom Grand Café Het Ketelhuis
Landgoed De Grote Beek
Doctor Poletlaan 45
5626 ND Eindhoven

