Vergaderen in de Betuwe
Een vergadering, presentatie of teambuildingsessie: Poelzicht biedt
faciliteiten op maat voor al uw zakelijke bijeenkomsten.
Het multifunctionele deel van Poelzicht is volledig ingericht met ondersteunende faciliteiten, zoals
draadloos internet (wifi), een beamer en flipover. Uw workshops, teambuildingsessies,
verkoopvergaderingen en strategiesessies zijn bij ons in goede handen en krijgen een extra dimensie.
Poelzicht is een unieke plek voor bedrijven en organisaties die stevig aan de slag willen. We bieden
alle mogelijkheden voor een efficiënte vergadering: een inspirerende workshop, een doeltreffende
training of een gloedvolle productpresentatie.

Vergaderruimtes
Poelzicht beschikt over twee zalen welke geboekt kunnen worden voor uw vergadering of
presentatie. ‘De Deel’ afhankelijk van de tafel en stoelopstelling geschikt voor vergaderingen en
presentaties tot ca. 80 personen en ‘De Bistro’ afhankelijk van de tafel en stoelopstelling geschikt
voor vergaderingen en presentaties tot ca. 24 personen.

Vergaderopstelling

De Deel:
U-vorm
Carre
Cabaret
Theater
School

45 personen (binnen- en buitenkant)
40 personen
60 personen
80 personen
40 personen

De Bistro:
U-vorm
Carre
Cabaret
Theater
School

24 personen (binnen- en buitenkant)
20 personen
20 personen
25 personen
16 personen

Prijzen zaalhuur
‘De Bistro’ per dagdeel van maximaal 4 uur
‘De Deel’ per dagdeel van maximaal 4 uur microfoon

€ 75,€ 150,-

Prijzen apparatuur
Flipover inclusief papier en stiften
Microfoon: uitsluitend in ‘De Deel’
Beamer & scherm:

Bij zaalhuur inbegrepen
Bij zaalhuur inbegrepen
€ 35,- p.d.

Vergaderarrangementen
Koffie en thee Arrangement voor 1 dagdeel
Onbeperkt koffie en thee, tafelwater, koekjes en handfruit.
Exclusief Zaal huur

€ 8,50 p.p.

Koffie en thee Arrangement voor 2 dagdelen
Onbeperkt koffie en thee, tafelwater, koekjes en handfruit.
Exclusief Zaal huur

€ 15,50 p.p.

Arrangement Hofstede voor 1 dagdeel
Onbeperkt koffie/thee, tafelwater, koekjes en handfruit.
Buffet: Dagsoep, vloerbrood wit en bruin belegd met vleeswaren en kaas, wit bolletje kroket.
Inclusief melk en jus d’orange.
Exclusief Zaal huur
€ 20,50 p.p.
Arrangement Hofstede voor 2 dagdelen
Onbeperkt koffie/thee, tafelwater, koekjes en handfruit.
Buffet: Dagsoep, vloerbrood wit en bruin belegd met vleeswaren en kaas, wit bolletje kroket.
Inclusief melk en jus d’orange.
Exclusief Zaal huur
€ 27,50 p.p.
Arrangement Poelzicht voor 1 dagdeel
Onbeperkt koffie/thee, tafelwater, koekjes en handfruit, met een ingedekte koffietafel.
Buffet: Dagsoep, vloerbrood wit en bruin belegd met vleeswaren en Kaas, wit bolletje kroket,
Caesarsalade met kip en croutons en fruitsalade.
Inclusief melk en jus d’orange.
Exclusief zaalhuur
€ 22,50 p.p.
Arrangement Poelzicht voor 2 dagdelen
Onbeperkt koffie/thee, tafelwater, koekjes en handfruit, met een ingedekte koffietafel.
Buffet: Dagsoep, vloerbrood wit en bruin belegd met vleeswaren en Kaas, wit bolletje kroket,
Caesarsalade met kip en croutons en fruitsalade.
Inclusief melk en jus d’orange.
Exclusief zaalhuur
€ 29,50 p.p.
Diner
Standaard verzorging met een 3 gangendiner
Wisselend keuze menu met 3 voor-, hoofd- en nagerechten

€. 30,- p.p.

Voor het ontvangst of tijdens de vergadering kunnen wij u bieden:
Donut
Koffiebroodje
Mini croissant
Roomboterkoekje (verpakt per stuk)
Petitfours
Klassiek slagroomgebak
Assortiment gebak (appelgebak, vruchtengebak) per stuk
Slagroomsoesjes
Cake
Muffin assortiment
Mini gevulde koek
Candybar
Mini candybar

€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 0,15
€ 2,75
€ 2,25
€ 3,25
€ 0,85
€ 0,90
€1,75
€ 0,90
€ 0,95
€ 0,35

Drankenverzorging in de vergaderruimte
Kopje koffie/thee met koekjes
Koffie/thee per kan
Petflesjes mineraalwater (50 cl)
Diverse blikjes frisdrank
Jus d’orange (per liter fles)
Fles huiswijn
Flesje (malt) bier

€ 2,50
€ 11,00
€ 1,75
€ 1,50
€ 8,00
€ 18,50
€ 2,50

Wij verzorgen bovenstaande frisdranken in een gekoelde champagnekoeler.

Food & Beverage
Naast onze vergaderarrangementen kunt u uiteraard ook kiezen om extra’s bij te boeken.
Extra’s te boeken bij de vergaderarrangementen:
Warme snacks
Saucijzenbroodje
Quiche
Broodje kroket

€ 2,50 p.p.
€ 3,50 p.p.
€ 2,50 p.p.

Patisserie
Muffin
Gesorteerd gebak
Petitfour

€ 2,50 p.p.
€ 3,50 p.p.
€ 3,50 p.p.

Health
Smoothie 250 ml (geserveerd in koeler met ijs.)
Vers fruit (geserveerd in glas)

€ 4,50 p.p.
€ 3,50 p.p.

Energy
Candy bars (uitgaande van 1 per persoon)
Energydrank Climax

€ 1,50 p.p.
€ 3,50 p.p.

Lunchbuffet (minimaal 20 personen):

€ 19,50

Poelzicht Lunchbuffet
Dagelijks wisselend lunchbuffet bestaande uit: soep, salade, sandwiches, snacks, sweets en shakes.

Soep
Tomatensoep
Salade
Koolsalade met appel en spek
Wortel-rozijnensalade
Salade mesclun
Sandwiches
Grachtenbrood met oude kas
Tramasini met runder ribeye
Mini bol met zalm
Diverse luxe belegde broodjes
Snack
Mini loempia met chilisaus
Sweets
Fruitsalade
Shakes
Smoothie

Wij maken graag voor u een passend voorstel, mocht u vragen hebben over de mogelijkheden bij
Poelzicht neem dan contact met ons op.
We zien u graag in Poelzicht.
Algemene informatie van Poelzicht
Poelzicht
Adres:
Kromme Steeg 11
Postcode & plaats:
4013 NG Kapel-Avezaath
Telefoon:
0344- 66 15 27
E-mail:
info@poelzicht.nl
Internet:
www.poelzicht.nl
Wij zijn dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur geopend. Op afspraak staat team Poelzicht voor u klaar.

T 0344 661 547 – E info@poelzicht.nl – W www.poelzicht.nl
Kromme Steeg 11 – 4013 NG Kapel-Avezaath
IBAN NL42 RABO 0110 4671 67 – BTW NL.8505.15.105.B01 – KVK 52 596 257

