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Vergaderzalen
In het Rondeel bevinden zich twee vergaderzalen op de eerste verdieping. Deze vergaderzalen zijn te
huur voor besloten werksessies, kleine symposia en vergaderingen. U kunt hier met uw team gebruik
maken van de faciliteiten van Rondeel.
De kleine zaal heeft een vergadercapaciteit van maximaal 12 personen. De grote zaal heeft een
vergadercapaciteit van maximaal 25 personen. Deze twee zalen kunnen ook samengevoegd worden,
waardoor via een theateropstelling een capaciteit van maximaal 50 personen bereikt kan worden.
Aangezien u op zo’n bijzondere locatie bent u natuurlijk geïnteresseerd in het Rondeel en onze kippen.
Wij kunnen u uitleg geven over het Rondeelsysteem in een presentatie met rondleiding op het Rondeel.
De presentatie kunt u op ieder gewenst tijdstip plannen. In de presentatie komt u te weten wat de
achtergrond is van het Rondeel en waarom onze kippen het zo goed hebben. Tijdens de rondleiding
aansluitend aan de presentatie kunt u dit ook met eigen ogen zien! Het is ook mogelijk om alleen een
rondleiding, dus zonder presentatie, te boeken.
Ook is het natuurlijk mogelijk om alleen de presentatie met rondleiding over het Rondeelsysteem bij
ons te boeken zonder dat u zelf gaat vergaderen. De ruimte heeft in totaal een capaciteit van 50
personen. De presentatie zal gemiddeld één tot anderhalf uur duren. Alleen een rondleiding in het
Rondeel zal ongeveer 30 tot 45 minuten duren.
Prijzen vergaderzalen
Kleine zaal
Grote zaal
Beide zalen
1 dagdeel *
€ 35,-€ 55,-€ 75,-€ 65,-€ 100,-€ 135,-2 dagdelen *
€ 90,-€ 140,-€ 185,-3 dagdelen *
* Tijden dagdelen:
dagdeel 1: van 08.00 – 12.00 uur; dagdeel 2: van 13.00 – 17.00 uur; dagdeel 3: van 18.00 – 23.00 uur.
In beide zalen is standaard een flip-over met bijbehorende stiften aanwezig.
In beide zalen zijn aansluitingen voor beamers aanwezig. Voor €5,- zal deze beamer, indien
gewenst, voor u klaargezet worden. Een computer dient u zelf mee te nemen.
Dranken vergaderzalen
Onbeperkt koffie, thee en water (per dagdeel p.p.)
Onbeperkt koffie, thee, water en frisdrank (per dagdeel p.p.)
Prijzen presentatie met rondleiding
Uitleg van het Rondeelsysteem door de pluimveehouder (1 à 1,5 uur)

€ 7,50
€ 9,50

€

50,--

Tijdens de presentatie+ rondleiding wordt 1 dagdeel zaalhuur in rekening gebracht.
Het gebruik van de beamer tijdens de presentatie zit bij de prijs inbegrepen.
Dranken tijdens de presentatie
Onbeperkt koffie, thee en water (p.p.)
Onbeperkt koffie, thee, water en frisdrank (p.p.)
Prijzen rondleiding
Uitleg van het Rondeelsysteem tijdens rondleiding (30 à 45 minuten)

€ 2,50
€ 4,50

€

50,--

Catering
Bij de koffie
Appelgebak met slagroom

€ 3,- p.p.

Lunch
Voorstel 1:
Zachte broodjes belegd met kaas, ham en rondeeleitjes
Melk en jus d’orange.

€ 10,- p.p.

Voorstel 2:
Zachte broodjes belegd met kaas, ham en rondeeleitjes
Luxe broodjes met zalm, carpaccio & garnering
Krentenbollen
Melk en jus d’orange

€ 14,74 p.p.

Soepen
Kippensoep met garnituur
Toscaanse Tomatensoep

€ 3,75 p.p.
€ 3,75 p.p.

Buffet
Koud en warm buffet ‘ Berkhoeve’:
Diverse warme en koude gerechten met bijpassende garnituur, lekkere salades, luxe
brood met kruidenboter en verse fruit salade

€ 17,50 p.p.

Koud en warm buffet ‘Berkhoeve de luxe’:
Diverse warme en koude gerechten,o.a. schotel met vis met bijpassende
garnituur.
Diverse luxe(pasta) salades, luxe brood met kruidenboter en vanille kwark
met vruchten

€ 22,50 p.p.

‘Berkhoeve hapjes buffet’: (is een volledige maaltijd!)
Diverse gesorteerde warme grillhapjes, uitgebreid met luxe koude en warme
hapjes. Aangevuld met luxe salades en brood met kruidenboter

€ 18,- p.p.

Borrelhapjes
Schaal met zeer luxe gesorteerde hapjes, lekker voor bij de borrel (50stuks)

€ 60,- per schaal

