VERGADEREN OP EEN PLEK WAAR OOIT DE
KOEIEN OP STAL STONDEN DOE JE BIJ…
Gasterij Onder de Panne

VERGADEREN OP EEN PLEK WAAR OOIT
DE KOEIEN OP STAL STONDEN…
Voor een bedrijfsborrel, jubileum, training, vergadering of
teambuilding draagt een inspirerende en sfeervolle
locatie bij aan het resultaat. Hier vind je de perfecte
mogelijkheden om in een ontspannen, gemoedelijke en
vooral ongedwongen sfeer jouw bijeenkomst te houden.
Je kunt rekenen op een vergaderlocatie welke van alle
faciliteiten is voorzien.
Bij mooi weer bestaat de mogelijkheid om de bijeenkomst
in de buitenlucht of op het overdekt terras te houden. Wij
verzorgen koffie/thee/water, frisdrank en wat lekkers.
De lunch kan variëren van eenvoudig tot zeer uitgebreid.
De dag afsluiten met bijvoorbeeld een borrel, diner,
barbecue of een activiteit behoord uiteraard ook tot de
mogelijkheden. Vraag de cateringkaart op en bekijk de
activiteiten op onze website. Neem gerust contact met
ons op want wij denken graag mee om een passend
programma samen te stellen
Wanneer het gaat om een meerdaagse trainging zal de
overnachting plaatsvinden bij Groepsaccommodatie De
Vilt welke is voorzien van 8 gastenkamers met eigen
sanitair en 3 gastenkamers met gedeelde sanitair. De twee
afzonderlijke locaties zijn door een (ongeveer 600 meter
lang) bospad met elkaar verbonden.
WERKEN MAG TOCH OOK GENIETEN ZIJN!
Heb je een bedrijfsborrel, jubileum, training, vergadering
of teambuilding? Wij staan voor je klaar.

4-UURSVERGADERARRANGEMENT
Eén dagdeel vergaderen in een ruimte naar keuze
Dit vergaderarrangement is dagelijks te reserveren in:
- de ochtend (08:30 – 12:30 uur)
- de middag (13:00 – 17:00 uur)
- of de avond (17:30 – 21:30 uur)
Inbegrepen bij dit arrangement:
✓ Zaalhuur
✓ Gebruik van tv of beamer en scherm
✓ Flipover met papier en stiften
✓ Schrijfmateriaal en pennen
✓ Onbeperkt koffie, thee en water
✓ Koekjes, zoetwaren en vers fruit
✓ Gratis gebruik van WiFi
✓ Gratis parkeergelegenheid
Optioneel bij de arrangement:
✓ Lunch met soep, salade en belegde broodjes
✓ Culinaire vergaderbreak
✓ Actieve vergaderbreak
✓ Diner keuze uit cateringkaart
4-UURSVERGADERARR. EXCL. LUNCH
4-UURSVERGADERARR. INCL. LUNCH
4-UURSVERGADERARR. INCL. DINER

Prijs per persoon
21,50
36,00
46,50

Voor groepen van 10 personen en kleiner hanteren wij
een basistarief van € 155,00 voor de zaalhuur
prijzen zijn exclusief BTW

8-UURSVERGADERARRANGEMENT
Twee dagdelen vergaderen in een ruimte naar keuze
Dit vergaderarrangement is dagelijks te reserveren in:
- de ochtend en middag (08:30 – 17:00 uur)
- of middag en avond (13:00 – 21:30 uur)
Inbegrepen bij dit arrangement:
✓ Zaalhuur
✓ Gebruik van tv of beamer en scherm
✓ Flipover met papier en stiften
✓ Schrijfmateriaal en pennen
✓ Onbeperkt koffie, thee en water
✓ Koekjes, zoetwaren en vers fruit
✓ Lunch met soep, salade en belegde broodjes
✓ Gratis gebruik van WiFi
✓ Gratis parkeergelegenheid
Optioneel bij de arrangement:
✓ Culinaire vergaderbreak
✓ Actieve vergaderbreak
✓ Diner keuze uit cateringkaart
Prijs per persoon
8-UURSVERGADERARR. (ochtend/middag)
INCL. LUNCH
48,50
8-UURSVERGADERARR. (middag/avond)
INCL. DINER
59,00
Voor groepen van 10 personen en kleiner hanteren wij
een basistarief van € 225,00 voor de zaalhuur
prijzen zijn exclusief BTW

12-UURSVERGADERARRANGEMENT
Drie dagdelen vergaderen in een ruimte naar keuze
Dit vergaderarrangement is dagelijks te reserveren.
Inbegrepen bij dit arrangement:
✓ Zaalhuur
✓ Gebruik van tv of beamer en scherm
✓ Flipover met papier en stiften
✓ Schrijfmateriaal en pennen
✓ Onbeperkt koffie, thee en water
✓ Koekjes, zoetwaren en vers fruit
✓ Lunch met soep, salade en belegde broodjes
✓ Diner keuze uit cateringkaart
✓ Gratis gebruik van WiFi
✓ Gratis parkeergelegenheid
Optioneel bij de arrangement:
✓ Culinaire vergaderbreak
✓ Actieve vergaderbreak
12-UURSVERGADERARRANGEMENT
prijzen zijn exclusief BTW

Prijs per persoon
79,50

24-UURSVERGADERARRANGEMENT
Vier dagdelen vergaderen in een ruimte naar keuze en overnachting
Twee maal 2 dagdelen vergaderen inclusief lunch, diner
en een comfortabele overnachting in een inspirerende,
natuurlijke omgeving.
Inbegrepen bij dit arrangement:
✓ Zaalhuur
✓ Gebruik van tv of beamer en scherm
✓ Flipover met papier en stiften
✓ Schrijfmateriaal en pennen
✓ Onbeperkt koffie, thee en water
✓ Koekjes, zoetwaren en vers fruit
✓ 2x Lunch met soep, salade en belegde broodjes
✓ Diner keuze uit cateringkaart
✓ Overnachting met ontbijtbuffet
✓ Gratis gebruik van WiFi
✓ Gratis parkeergelegenheid
Optioneel bij de arrangement:
✓ Culinaire vergaderbreak
✓ Actieve vergaderbreak
Prijs per persoon
24-UURSVERGADERARRANGEMENT
- éénpersoonskamer
- tweepersoonskamer
prijzen zijn exclusief BTW

168,50
141,00

32-UURSVERGADERARRANGEMENT
Vijf dagdelen vergaderen in een ruimte naar keuze en overnachting
Vijf dagdelen vergaderen inclusief lunch, diner en een
comfortabele overnachting in een inspirerende, natuurlijke
omgeving.
Inbegrepen bij dit arrangement:
✓ Zaalhuur
✓ Gebruik van tv of beamer en scherm
✓ Flipover met papier en stiften
✓ Schrijfmateriaal en pennen
✓ Onbeperkt koffie, thee en water
✓ Koekjes, zoetwaren en vers fruit
✓ 2x Lunch met soep, salade en belegde broodjes
✓ Diner keuze uit cateringkaart
✓ Overnachting met ontbijtbuffet
✓ Gratis gebruik van WiFi
✓ Gratis parkeergelegenheid
Optioneel bij de arrangement:
✓ Culinaire vergaderbreak
✓ Actieve vergaderbreak
Prijs per persoon
32-UURSVERGADERARRANGEMENT
- éénpersoonskamer
- tweepersoonskamer
prijzen zijn exclusief BTW

197,00
169,50

48-UURSVERGADERARRANGEMENT
Zes dagdelen vergaderen in een ruimte naar keuze en 2 overnachtingen
Drie maal 2 dagdelen vergaderen inclusief lunch, diner en
een comfortabele overnachting in een inspirerende,
natuurlijke omgeving.
Inbegrepen bij dit arrangement:
✓ Zaalhuur
✓ Gebruik van tv of beamer en scherm
✓ Flipover met papier en stiften
✓ Schrijfmateriaal en pennen
✓ Onbeperkt koffie, thee en water
✓ Koekjes, zoetwaren en vers fruit
✓ 3x Lunch met soep, salade of belegde broodjes
✓ Diner keuze uit cateringkaart
✓ 2x overnachting met ontbijtbuffet
✓ Gratis gebruik van WiFi
✓ Gratis parkeergelegenheid
Optioneel bij de arrangement:
✓ Culinaire vergaderbreak
✓ Actieve vergaderbreak
Prijs per persoon
48-UURSVERGADERARRANGEMENT
- éénpersoonskamer
- tweepersoonskamer
prijzen zijn exclusief BTW

301,50
274,00

DAAROM GASTERIJ ONDER DE PANNE
Vergaderen in een ontspannen, gemoedelijke en ongedwongen sfeer
Genoeg reden om dit in Beugen te doen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Centraal gelegen
Vlakbij de A73 en A77
Gratis parkeergelegenheid
Gratis gebruik van Wifi
Capaciteit tot 100 personen
Keuze uit verschillende vergaderruimtes
Ruime keuze uit zaalopstellingen
Buiten vergaderen in open lucht of onder overkapping
Direct naast natuurgebied De Vilt
Goed verzorgde catering

LUNCH
Heerlijke lunch waarbij je vooraf een keuze maakt (tot 20 personen)
SOEP
Huisgemaakte soep van de dag
BROOD OF SALADE
Rijkelijk belegd bourgondisch brood of een heerlijke salade
gevuld met de meest lekker en verse ingrediënten
DRANKEN
Onbeperkt koffie, thee, jus d’orange en melk

LUNCHBUFFET
Heerlijke lunch in buffetvorm (vanaf 20 personen)
SOEP
Huisgemaakte soep van de dag
BROOD
Diverse broodjes, rijkelijk belegd met de meest lekkere en
verse producten
DRANKEN
Onbeperkt koffie, thee, jus d’orange en melk
EXTRA’S
WARME SNACK
Varieert van een kroket of een Brabants worstenbroodje
SALADE
heerlijke salade gevuld met verse ingrediënten

CULINAIRE BREAK
Genieten van een lekker hapje tussendoor , maak je keuze
ZOETE BREAK
- Limburgse vlaai
- Appelflap
- Plateau zoetigheden
GEZONDE BREAK
- Fruitspies
- Potje rauwkost
- Smoothie
HARTIGE BREAK
- Worstenbroodje
- Halve gevulde wrap
- Quiche
ZOETE BREAK
GEZONDE BREAK
HARTIGE BREAK

Prijs per persoon
2,00
2,50
3,00

Alleen mogelijk om voor het gehele gezelschap hetzelfde
te bestellen.

AFSLUITENDE BORREL
Deze borrelhapjes zullen worden uitgeserveerd
WARM
- Bourgondische bitterbal
- Gefrituurde hapjes gemengd
- Bladerdeelhapjes gemengd
- Kipkrokantjes
KOUD
assortiment van onderstaande hapjes
- Caprese spiesjes
- Bruschetta
- Wrap divers belegd
- Gevuld eitje
- Zoete meloen met gerookte ham
- Komkommer met roomkaas
- Crostini met diverse soorten salades
BORRELPLANK
Goed gevulde borrelplank met onder andere kaas,
olijven, brood met dips, druiven.

BORRELHAPJES (1 warm en 2 koud)
IEDER EXTRA HAPJE
BORRELPLANK

Prijs per persoon
3,50
1,00
5,00

ACTIEVE BREAK
lekker het hoofd leeg maken met een van onze activiteiten
BINNEN
- Casino op locatie
- Holland Top Quiz
- Kookworkshop
- Pubquiz
BUITEN
- Boerenspelen
- Bucketlist
- E-chopper tour
- GPS tocht
- Hand- en kruisboogschieten
- Schapen drijven
- Wandelen met een groeter
ZOWEL BINNEN ALS BUITEN
- Escape room op locatie
- Fotoshoot
- Hollandse Spelletjes
Vraag de informatie op en reserveer de activiteit minimaal
één week voor je bijeenkomst bij Gasterij Onder de Panne.

CONTACT
Bij ons ben je aan het juiste adres voor het organiseren van
een bijeenkomst, training of vergadering met een zakelijke
of educatieve insteek. Wij verwelkomen je graag bij Gasterij
Onder de Panne. Mochten er nog vragen zijn neem dan
gerust contact met ons op.
Gasterij Onder de Panne
Arno en Ellen Gerrits
Oeffeltseweg 26
5835CP Beugen
www.gasterijonderdepanne.nl
info@gasterijonderdepanne.nl

Arno: 06-58887610
Ellen: 06-20974905

Speciale wensen? Deel ze met ons dan doen wij met alle
plezier een voorstel op maat!

