ORANGERIE
TE WERVE
Privé vergaderplek
Tijd om met je team bij elkaar te komen?
Deze nieuwe vergaderlocatie op Landgoed Te Werve heb je
helemaal voor je eigen gezelschap. Een brainstorm sessie aan
de keukentafel of lekker informeel bijpraten in de zithoek?
Het is er allemaal.
Natuurlijk kan je de meeting ook verhuizen naar het privé
terras. De krat met de vergaderlunch staat tussen de middag
voor jullie klaar! Ontdek hoe succesvol je vergadering kan zijn
in deze inspirerende Orangerie.

Locatiehuur
Locatiehuur hele dag (8 uur)
09:00-17:00 uur

€ 750,00 excl. btw.

In de Orangerie is aanwezig:
HD-LCD scherm
1 Flip-over met stiften (op aanvraag)
Blocnotes
Draadloos internet

Vergaderarrangementen
Onze vergaderarrangementen zijn te reserveren vanaf 6 tot en met
10 personen. Keuze uit drie verschillende soorten
vergaderarrangementen.
*Liever in de orangerie blijven voor de lunch?
Dat kan natuurlijk ook. Wij bereken een toeslag van € 10,00 p.p.
op onderstaande vergaderarrangementen.

Vergaderarrangement - Goed (€ 49,50 p.p.)
Onbeperkt koffie en thee
Lunch in het landhuis*
Vergaderarrangement - Uitgebreid (€ 59,50 p.p.)
Onbeperkt koffie en thee
Lunch in het landhuis*
Zoete snack in de ochtend en hartige snack in de middag
Vergaderarrangement - Optimaal (€ 69,50 p.p.)
Onbeperkt koffie en thee
Lunch in het landhuis*
Zoete snack in de ochtend en hartige snack in de middag
Onbeperkt mineraalwater en frisdranken

Borrelen
Na de vergadering blijven borrelen?
In de koelkasten staat een ruim assortiment
aan dranken.
Benieuwd naar onze borrelbites?
Wij serveren onze borrelbites vanaf 6 personen.

Borrelbites
Warm bittergarnituur
€ 9,75 p.p.
Holtkamp kalfsbitterballen (de lekkerste) • Kroketje van
bospaddestoelen • Home made chickenbites • Bites van zeeduivel
(4 p.p.).
Street Corn Nachos
€ 12,50
Geserveerd in een gietijzeren pan met maïs • crème fraîche •
limoen • tomaatjes • rode ui • Cheddar cheese • koriander.
Borrelplank
€ 6,50 p.p.
Op houten borden serveren wij: Kalamata olijven • old Rotterdam
kaas • livarno worst • gemarineerde shrimps • sweetpepper met
roomkaas.

Liever dineren?
Dagelijks wisselend 3-gangendiner
€ 52,50 p.p.
In het landhuis op Landgoed Te Werve serveren we dagelijks
wisselend 3-gangendiner. Hierbij houden we rekening met
seizoensproducten.
Natuurlijk kunnen we rekening houden met allergieën.
Wij serveren het diner vanaf 6 personen.

Outdoor activiteit
Deze prachtige locatie in het bos is bij uitstek een plek om in alle
rust te trainen. De lunch is een feestje en maakt jullie verblijf bij
ons compleet. Haal meer rendement uit jullie training en maak je
hoofd leeg tijdens een ontspannen wandeling in de pauze of vul
de training aan met een outdoor activiteit.
Klik hier om de mogelijkheden te bekijken voor de outdoor
activiteiten.
Benieuwd naar onze beschikbaarheid?
Neem contact op met onze salesafdeling voor meer informatie
over onze beschikbaarheid en een offerte op maat.

Landgoed Te Werve
Van vredenburchweg 105
2283 TC Rijswijk
070-3909711
info@tewerve.nl

