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Vergaderen arrangementen
“De mooiste vergaderruimte van midden Nederland”
Sfeervol en multifunctioneel
Aan de rand van ´t Gooi in Eemnes op een steenworp afstand van knooppunt A1-A27 ligt het
klassieke Grandcafé Boutique Hotel Eemland. Door de centrale ligging leent deze
accommodatie zich bij uitstek voor vergaderingen, conferenties en trainingen.
Grandcafé Boutique Hotel Eemland beschikt over twee vergaderzalen, parkeergelegenheid
en twee mooie buitenterrassen. Daarnaast beschikt het over een schitterend Grandcafé
waar u en uw gasten in stijl uw vergadering of meeting kunnen afsluiten met een
vergaderborrel. Aansluitend kunt u overnachten in ons luxe Boutique hotel.
Ons team staat klaar voor al uw wensen en zal er alles aan doen om uw vergadering of
bijeenkomst succesvol te laten verlopen.

Zaalopstellingen

Raadzaal
Koetshuys

Theater
20
160

Groepen
26
100-120

Carré
20
60

College
16
30

Vergader
20
30

Bij mooi weer kan er gebruik gemaakt worden van ons zonnige terras.
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Zaalhuur
Raadzaal: € 55,- per dagdeel
Wanneer u geen gebruik maakt van ons complete vergaderarrangement per dagdeel
brengen wij zaalhuur in rekening.
Koetshuys: € 200,- per dagdeel
Wanneer u geen gebruik maakt van ons complete vergader arrangement per dagdeel
brengen wij zaalhuur in rekening.
Dagdeel:
1e dagdeel: 09.00 uur tot 13.00 uur
2e dagdeel: 13.00 uur tot 17.00 uur
3e dagdeel: 17.00 uur tot 21.00 uur
4e dagdeel: 21.00 uur tot 01.00 uur
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Vergaderarrangementen
Wij hebben hieronder een aantal dagdelen samengesteld, die tevens te combineren zijn.
Heeft u andere wensen? Wij maken uiteraard graag een voorstel op maat.

Ochtend arrangement
•
•
•
•

Exclusief gebruik van één van onze unieke vergaderruimtes
Gebruik van onze vergaderfaciliteiten
Onbeperkt Koffie & thee en tafelwater
Onbeperkt kleine zoete snacks (wisselend) voor bij de koffie
Per 4 uur
€ 21,50

per persoon

Middag arrangement
•
•
•
•
•
•

Exclusief gebruik van één van onze unieke vergaderruimtes
Gebruik van onze vergaderfaciliteiten
Onbeperkt Koffie & thee en tafelwater
Selectie frisdranken
Onbeperkt kleine zoete snacks (wisselend) voor bij de koffie
Bittergarnituur gemengd aan het einde van de middag
Per 4 uur
€ 26,50

per persoon

Dag arrangement
•
•
•
•
•
•
•

Exclusief gebruik van één van onze unieke vergaderruimtes
Gebruik van onze vergaderfaciliteiten
Onbeperkt Koffie & thee en tafelwater
Selectie frisdranken
Onbeperkt kleine zoete snacks (wisselend) voor bij de koffie
Complete lunch (2-gangen lunch tot 15 personen – vanaf 15 personen lunchbuffet)
Bittergarnituur gemengd aan het einde van de middag
Per 8 uur
€ 62,50
per persoon
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Zakelijk lunchbuffet
De prijs van dit buffet is gebaseerd op minimaal 15 personen.
Broodsoorten
*Zachte en harde mini bolletjes
*Mini croissants
*Rustiek brood sneeën en bollen
*Ontbijtkoek - beschuit - crackers - roggebrood
Vleesbeleg
*3 soorten vleesbeleg (ham, kiprollade en salami)
Vegetarisch beleg
*Jonge kaas/ oude kaas (V)
*Roombrie (V)
Zoet beleg
*Diverse soorten jam (V)
*Hagelslag melk/puur/vruchten (V)
*Nutella pasta (V)
*Pindakaas (V)
*Honing (V)

Rauwkost
* Saladebar met verschillende sla soorten, tomaat, komkommer, fetakaas, olijven,
zongedroogde tomaatjes en geserveerd met diverse soorten dressing (V)
Warme gerechten
*Rundvleeskroketten
*Aardappel kroketjes (V)
*Tomatensoep
Standaard € 19,50 per persoon exclusief dranken
All-inclusief €29,50 per persoon 2 uur durend
All-inclusief €35,50 per persoon 3 uur durend
*All-in arrangement: inclusief Hollands drankenassortiment, koffie/thee, jus d’orange en melk.

(V)= vegetarische gerechten.
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Zakelijk Diner Carpaccio Grandcafé Eemland
Dun gesneden ossenhaas met truffeldressing, Parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitten
Of
Pittige gamba’s
Geserveerd in hete olie met knoflook en wit stokbrood
Of
Salade geitenkaas
Warme geitenkaas op een salade met rode ui, walnoten en honing mosterd dressing
~~~~
Hollandse kogelbiefstuk
gebakken met champignons, uitjes en geserveerd met rode wijnsaus
Of
Gegrilde botervis
Geserveerd seizoen groente, frisse limoen olie en knoflook
Of
Gevulde portobello
Met spinazie, geitenkaas, pommes duchesse en roquefortsaus
~~~~
Dame Blanche
Vanille ijs geserveerd met slagroom en chocoladesaus
Standaard € 39,50 per persoon exclusief dranken
All-inclusief €55,50 per persoon 2 ½ uur durend
All-inclusief €59,50 per persoon 3 uur durend
*All-in arrangement is inclusief Hollands drankenassortiment en als afsluiting koffie/thee.
Uiteraard is bovenstaand menu een suggestie van onze bekende gerechten. U kunt gerust uw
eigen menu samenstellen aan de hand van onze menukaart.
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Meerdaags arrangement
Bovengenoemde dagdelen zijn naar alle wensen te combineren in een meerdaags
arrangement. Hierbij is het tevens mogelijk om een sportieve 'break' toe te voegen. Ook
voor een bedrijfsuitje zijn er diverse opties. Zo organiseren wij ons geheel complete
“Eemland dinnershow” al vanaf 40 personen naar alle wensen van de opdrachtgever.

Wij beschikken over de volgende vergadermaterialen:
-

Flipover met 3 kleuren stiften
Beamer met beamerscherm verplaatsbaar in de zaal
Tv met HDMI kabel aansluiting of Chromecast verbinding (ideaal voor gezelschappen
tot 18 personen) in onze Raadzaal.
Draagbaar bluetooth geluidssysteem met aansluiting van microfoon te gebruiken
i.c.m. beamer.
Draadloze microfoon in het Koethsuys

Eventuele overige wensen kunnen in overleg gerealiseerd worden.
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