Geachte heer / mevrouw,

Ook een vergadering, meeting of congres geven in Hotel Restaurant de Beurs BV heeft
voor u veel voordelen. Onze zaalaccommodatie, met een maximale capaciteit van 200
personen, biedt u kosteloos de volgende faciliteiten: bediening, tafelversiering, entourage,
geluidsinstallatie, katheder en 1 microfoon. Naast onze gratis faciliteiten verzorgen wij
graag voor u: telefax, kopieën en postverzending.
Wij vragen uw speciale aandacht voor zowel ons Dag-, (09.00-17.00uur) als ons
Beursarrangement (09.00-22.00 uur). Uiteraard bestaat de mogelijkheid om uw eigen
vergadering samen te stellen.

Wij hopen u met deze informatiemap een goede indruk te geven over de mogelijkheden tot
het organiseren van een vergadering of congres in Hotel de Beurs. Wilt u meer informatie
over Hotel de Beurs, dan bent u van harte welkom contact met ons op te nemen.
Voor informatie over het gebruik van het restaurant en de zalen kunt u vragen naar
één van onze managers. Heeft u vragen betreffende kamerreserveringen, dan staan zij u
graag te woord.
Wij hopen u spoedig als gast te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groeten,

Hotel Restaurant De Beurs BV

DAGARRANGEMENT VANAF 12 PERSONEN
Ons dagarrangement bestaat uit:
-

huur van de vergaderzaal van 9.00 tot 17.00 uur
place-mats, blocnotes en pennen op tafel
onbeperkt koffie, thee en ijswater
lunch: uitgebreide broodmaaltijd met soep en kroket in ons restaurant**
’s middags frisdranken op afroep

*de prijzen van dit dagarrangement bedragen p.p.:
- € 40,00
: meer dan 50 personen;
- € 42,00
: van 41 t/m 50 personen;
- € 44,00
: van 26 t/m 40 personen;
- € 46,00
: van 12 t/m 25 personen.
** Indien u ons 3-gangen warme lunchmenu wilt, wordt er een toeslag van € 12,50 p.p.
berekend.
* Indien er minder personen aanwezig zijn dan opgegeven, dan zal het eerst opgegeven
aantal worden berekend.
* Verhuur van apparatuur is natuurlijk ook mogelijk; zie “Huur apparatuur”.

BEURSARRANGEMENT VANAF 12 PERSONEN
Ons beursarrangement bestaat uit:
-

het dagarrangement, met daarbij:
huur van de vergaderzaal van 9.00 tot 22.00 uur
1x aperitief in de hotelbar
diner: ons speciaal voor u samengestelde Beursmenu (t.w.v. € 25,00;
voor u echter inbegrepen), met een keuze uit 2 voor-, 2 hoofd- en 2 nagerechten
(zie “Beursmenu”), serveren wij in ons restaurant vanaf 17.30 tot 18.30 uur.

*de prijzen van dit beursarrangement bedragen p.p.:
- € 66,00
: meer dan 50 personen;
- € 68,00
: van 41 t/m 50 personen;
- € 70,00
: van 26 t/m 40 personen;
- € 72,00
: van 12 t/m 25 personen.
* Indien er minder personen aanwezig zijn dan opgegeven, dan zal het eerst opgegeven
aantal worden berekend.
* Verhuur van apparatuur is natuurlijk ook mogelijk; zie “Huur apparatuur”.

BROODMAALTIJD
BESTAANDE UIT:
1. Diverse broodsoorten
onbeperkt 3 soorten vleeswaren
kaas, zoetwaren en boter
onbeperkt melk en karnemelk
een kroket en een kopje soep

€ 15,00

2. Huzarensalade in plaats van soep

€ 15,95

3. Uitgebreid met een huzarensalade

€ 17,75

HORS D’OEUVRE VARIE
BESTAANDE UIT :
Huzaren-, zalm- en princessesalade
gevuld ei, tomaat en komkommer
ardennerham met meloen
paling, haring en paté
rijkelijk gegarneerd
Stokbrood, boter & kruidenboter
Uitgebreid met een kopje soep

€ 17,25
€ 21,75

LUNCH MENU
€ 26,50
Tomaten-groente soep
* * *
Minute steak met pepersaus
of
Zalmforelfilets met citroen dille saus
geserveerd met groente en een aardappelgarnituur
* * *
Luchtige chocolade mousse
een combinatie van witte en bruine
chocolade mousse met slagroom

ZAALHUREN
(exclusief 21 % BTW )
Naam zaal

Korenzaal Barzijde
Spiegelzaal
Beurszaal
Korenzaal
Themazaal

L x B = Opp.
7 x 12 = 84 m2
11 x 7,5 = 82 m2
11,5 x 12 = 138 m2
18,5 x 12 = 222 m2
19 x 13,5 = 256 m2

Max. per opstelling
Theater U-vorm

Prijs

-40
80
230
300

€ 130,00
€ 165,00
€ 185,00
€ 270,00
€ 295,00

15
20
30
50
--

* zaalhuren worden berekend per dagdeel
dagdeel loopt vanaf 8.00 tot 17.00 uur en vanaf 19.00 tot 24.00 uur
*
*
*
*

thermoskan koffie/thee in de zaal (per kan)
ijswater (per glazen kan)
frisdranken in de zaal (per frisdrank)
consumpties alléén op afspraak in de zaal geserveerd

€ 20,00
€ 2,75
€ 2,50

HUUR APPARATUUR
(exclusief 21 % BTW )

*
*
*
*
*
*
*
*

1e microfoon
extra microfoon (per stuk) sta-, of tafelmicrofoon
refermicrofoon (eventueel met koptelefoon)
scherm (1,80 x 1,80 m.)
scherm (2,00 x 3,00 m.)
flipover (incl. papier en stiften)
TV met DVD
Beamer ( door een extern bedrijf voor u verzorgd & gefactureerd )

gratis
€ 12,00
€ 55,00
€ 36,00
€ 47,00
€ 24,00
€ 80,00
€ 100,00

BEURSMENU

Heldere kervelsoep
heldere runderbouillon gevuld met verse kervel,
prei, kip en paprika
of
Gebonden tomatensoep
met een garnituur van prei, paprika en soepballetjes
op smaak gemaakt met een vleugje room
***
Varkenshaasmedaillons
geserveerd met een roomsaus
of
Zalmzijde tranche
gegrilde zalm
geserveerd met Hollandaise saus
***
Dame Blanche
vanille ijs met chocoladesaus
apart geserveerd
of
Chipolata pudding
geserveerd met een rumsaus

Dit beursmenu is alleen in combinatie met het beursarrangement

