FEEST

LANDGOED TE WERVE

FAMILIE
VRIENDEN
VERJAARDAG
ETEN
DRINKEN
FEEST

Landhuis

Te Werve Buiten

Vier het leven,
vier het samen!
Is het tijd voor feest? En heb je zin om jouw eigen
feest samen met familie en vrienden te vieren
zonder zorgen voor de hapjes, drankjes en locatie?
Op Landgoed Te Werve hebben wij 2 plekken om je
feest te vieren: het Landhuis en Te Werve Buiten.
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Landhuis
Het landhuis is ingericht met eigentijdse verlichting, velours gordijnen en houten vloeren. De Tuinzaal met
toegang tot het terras is een prachtige plek voor een borrel, BBQ of feestavond. Een intiem diner kan natuurlijk
ook in de Vijverzaal en Schouwzaal. Doordat de verschillende ruimtes met elkaar in verbinding staan is de locatie
geschikt voor 30-200 personen.

Te Werve Buiten
Aan het grote meer van Landgoed Te Werve is een buitenlocatie gecreëerd. Deze locatie is geopend van mei tot
en met september. Een laid-back-plek middenin de natuur. In de hippe flextent met groot terras kun je zorgeloos
genieten. Geef een toost op het terras en geniet van lekkere borrelbites. Onze koks steken graag de houtskool
BBQ aan of we gaan rond met heerlijke streetfood gerechten. Te Werve Buiten is geschikt vanaf 50 tot 250 personen en geopend van mei t/m september tot 23.00 uur.
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Culinaire
verwennerij
Lekker eten hoort bij een geslaagd feestje.
Onze chef-kok en zijn team verwennen je
tijdens jouw feest met heerlijke gerechten.
Alles vers bereid in eigen keuken. Zo kun jij
zorgeloos genieten van een gezellige middag
of avond met vrienden en familie!

LANDGOED TE WERVE | 3

ALL-IN ARRANGEMENTEN
Om jouw feest compleet te maken, hebben wij diverse aantrekkelijke all-in arrangementen samengesteld.
Arrangement MET Borrel
Wij ontvangen jouw gasten op het zonnige terras of in de locatie en schenken onbeperkt drankjes uit ons
drankarrangement. Wij gaan rond met warme borrelbites. Geniet lekker van je gasten, drankjes en hapjes.
Inhoud arrangement
• Arrangementsduur 3 uur • Drankarrangementen excl. sterke drank • Warme borrelbites, 5 p.p. • Locatiehuur
Landhuis**

Te Werve Buiten*

Minimaal 50 personen

Minimaal 50 personen

€ 44,50 p.p.

€ 44,50 p.p.

Arrangement met Borrel en BBQ
Wij ontvangen jouw gasten op het zonnige terras of in de locatie en schenken onbeperkt drankjes uit ons drankarrangement. Onze koks steken graag de houtskool BBQ voor je aan. In het landhuis is het ook mogelijk om
voor een buffet te kiezen. Ondertussen kan je gezellig bijpraten met vrienden en familie en zorgeloos genieten
van de drankjes en het eten.
Inhoud arrangement
• Arrangementsduur 3 uur • Drankarrangementen excl. sterke drank • BBQ (In het landhuis kan eventueel
ook buffet op maat) • Locatiehuur
Landhuis**

Te Werve Buiten*

Minimaal 50 personen

Minimaal 50 personen

€ 76,50 p.p.

€ 76,50 p.p.

Arrangement met feest in het Landhuis
Wij ontvangen jouw gasten in de bar, Tuinzaal of op het zonnige terras en schenken onbeperkt drankjes uit ons
drankarrangement. Daarna gaat de band of DJ los en kun je samen met jouw vrienden en familie genieten van
een spetterend feest. Wij gaan rond met 5 warme hapjes per persoon.
Inhoud arrangement
• Arrangementsduur 4 uur • Drankarrangementen excl. sterke drank • Warme borrelbites, 5 p.p. • Locatiehuur
Landhuis**
Minimaal 50 gasten
€ 52,50 p.p.
*

Deze all-in arrangementen zijn te boeken op vrijdag, zaterdag of zondag in de maanden mei tot en met september.
Reserveren kan maximaal 2 maanden van te voren.
** Deze all-in arrangementen zijn te boeken op vrijdag, zaterdag of zondag. Reserveren kan maximaal 2 maanden van te voren.

LANDGOED TE WERVE | 4

Prijzen LOCATIEhuur
Locatiehuur
Landgoed Te Werve is een bijzonder rijksmonument; belangrijk cultureel erfgoed met een rijke historie.
Dit erfgoed willen wij graag koesteren. Het onderhouden van dit bijzondere monument kost echter veel geld.
De locatiehuur die wij berekenen wordt onder andere gebruikt voor de instandhouding van dit rijksmonument,
zodat ook toekomstige generaties kunnen blijven genieten van dit prachtige erfgoed.

LANDHUIS
Indien je een feest geeft in het top- of hoogseizoen berekenen wij exclusiviteit in plaats van losse
locatiehuur.
Topseizoen exclusiviteit begane grond vanaf 15.00 uur, zie seizoenskalender

€

e 2.150,-

Hoogseizoen exclusiviteit begane grond vanaf 15.00 uur, zie seizoenskalender		

e 1.750,-

Zaalhuur prijzen op andere dagen
Tuinzaal

e

525,-

Bar

e

275,-

Vijverzaal

e

275,-

Schouwzaal

e

175,-

Serre

e

175,-

Omzetgarantie variabel, vraag onze sales afdeling.

Te Werve Buiten
Vanaf 12.00 uur		

e 1.550,-

Omzetgarantie 		

e 5.000,-
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PRIJZEN CULINAIR
Hieronder tref je een beknopt overzicht om je een idee te geven van ons aanbod.
Dranken
Drankarrangement borrel (excl. sterke drank), 1,5 uur			

e

16,-

p.p.

Bubbels, methode tradionelle, Bodega Norton, Argentinië			

e

49,50 per fles

Drankarrangement (excl. sterke drank), 4,5 uur			

e

42,50 p.p.

Sterke dranken			

nacalculatie

Culinair			Prijs vanaf
Borrelbites, 3 p.p. 			

e

5,75 p.p.

Fingerfood, 4 p.p.			

e

14,75 p.p.

Uitgeserveerd diner *			

e

52,50 p.p.

Buffet*			
e

42,50 p.p.

Walking dinner*			

e

59,50 p.p

BBQ 			

e

39,50 p.p

Handdessert			
e

9,75 p.p.

Late night snack*			

4,75 p.p.

e

* alleen mogelijk in landhuis.

BTW
Onze prijzen zijn incl. BTW.
Omzetgaranties
Wij werken met verschillende omzetgaranties. Bel onze salesafdeling voor meer informatie: 070 - 39 09 711.
Annuleringsregeling
Het is mogelijk om een annuleringsregeling af te sluiten. Vraag onze salesafdeling naar de mogelijkheden.
Om een goede indruk te krijgen en mogelijkheden te bespreken, nodigen wij jullie graag uit om geheel vrijblijvend
een bezoek te brengen aan onze locatie. Bel voor een afspraak: 070 - 39 09 711.
Voor een eerste indruk, kijk op de site: www.tewerve.nl.
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onderdeel van

Geldig tot en met 31 december 2022.

