Vergaderen bij De Veldkeuken 2021

op 1,5m afstand

Welkom op Amelisweerd en Rhijnauwen; de landgoederen zijn een prima plek om uit te waaien. Het is er heerlijk wandelen door de bossen, de boomgaarden en de landerijen. De Krommerijn stroomt langs het terras van de Veldkeuken. En dat op maar 15 minuten fietsen vanuit centrum Utrecht!
In het koetshuis naast landhuis Oud Amelisweerd vind je Biologisch restaurant De Veldkeuken . Wij zijn het hele jaar geopend voor ontbijt, lunch, High Tea of
een borrel en van april tot november serveren we ook diner.
In onze landgoedwinkel verkopen we dagelijks vers desembrood uit eigen bakkerij en diverse lokale specialiteiten. Lekker voor thuis, maar ook leuk om een
pakketje samen te stellen en cadeau te doen aan vrienden of collega´s!

Gezond vergaderen
De Veldkeuken staat bekend om de taarten en broden uit
eigen bakkerij en om de biologische landgoedkeuken
waar we met de verse oogst van de moestuinen werken.
Kortom, een unieke vergadergelegenheid waar je het
nuttige met het aangename combineert.

Koffie, Thee en Aandacht
Natuurlijk zorgen wij ervoor dat het onze gasten aan
niets ontbreekt. We richten de zaalruimte naar jullie
wens in, er is WIFI en je kunt gebruik maken van onze
beamer en flipover. Naast de zaalhuur rekenen we per
persoon basiskosten voor de verzorging. Er staat onbeperkt biologische koffie en landgoedthee, karaffen fris
water en huisgebakken koekjes voor jullie klaar. Daarbij
kun je gebruik maken van onze koffiebar in de zolderfoyer waar je zelf een espresso, cappuccino of koffie van
versgemalen bonen kunt bereiden. Deze bar uitgerust
met desinfecterende handgel en onze medewerkers zorgen voor extra schoonmaakrondes.

Koetsierslunch

Kommetje soep van de dag
Puntje quiche uit de oven
Rijkelijk belegde broodjes
uit onze keuken
Frisse gemengde salade
Glas appelsap,
melk of karnemelk

Lunchpakket to go

Onze koks kunnen de lunch ook als
picknickpakketje serveren. Zo wordt
iedere vergadering een heidag!

Tuindiner
Tweegangen vegetarisch diner waarbij de kok zich
laat inspireren door de oogst van het seizoen.

Parkeren
De gratis parkeerplaats is voor aan de oprijlaan. Vanaf daar is het 3 min. Wandelen over de statige bomenlaan naar de
Veldkeuken. Bezoekers die slecht ter been zijn kunnen voor de Veldkeuken afgezet worden.
Zet de auto daarna wel direct op de parkeerplaats, want parkeren voor de deur is niet toegestaan en wordt beboet!

Extra bij de vergadering
Ontbijt:
Roombotercroissant met jam
Rozijnenbrood met roomboter
Boerenyoghurt met granola
Desemboterham boerenkaas
Vers gemaakte smoothie

€
€
€
€
€

3,00
1,80
5,00
4,50
3,90

Scones met room & jam
Brownie
Muffin
Taart

€
€
€
€

3,50
2,60
1,90
4,00

Appeltaart, chocoladetaart, carrotcake, kwarkroomtaart,
dadelwalnoottaart, cheesecake,
citroen meringuetaart.
Hartig tussendoortje
Fetabroodje
Seitanbroodje (vega saucijzenbroodje)
Plankje brood met verschillende dips
Schaaltje nootjes of olijven

€
€
€
€

4,00
4,00
5,80
4,00

Fris & sappig
Vers gemaakte smoothie
Vers fruit (op aanvraag)
Fles biologisch sap
Karaf bruisend bronwater

€
€
€
€

3,90
2,00
10,00
6,00
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Zalen op de begane grond

Zalen op de 1e verdieping

BEDSTEE
18m²
In deze authentieke opkamer (bereikbaar via een klein
trappetje) zit nog een echte bedstee. De grote houten
tafel biedt ruimte aan maximaal 6 personen (onder de
huidige 1,5-metermaatregelen).

De 1e verdieping is via een trap bereikbaar. Hier kom je
op de zolderfoyer met een koffiebar, toiletten en aangrenzend 3 vergaderruimtes.

PRONKKAMER
24m²
De karakteristieke Pronkkamer heeft een grote schouw
met een houtkachel en biedt uitzicht op de tuin. De
Pronkkamer is dankzij losse tafels flexibel in te richten.
Ideaal voor de lunch, een koffiebreak of om in groepjes
op te splitsen.

De Pronkkamer is alleen te huur in
combinatie met de Bedstee.
De Bedstee kun je wel apart huren.
Deze ruimte is alleen bereikbaar via
de Pronkkamer.

THEATER
50m²
Deze grote en hoge zolderzaal met podium heeft veel
mogelijkheden; bijvoorbeeld voor een presentatie of
een voordracht, maar ook voor workshops of als vergaderzaal. De theaterzaal is voorzien van een geluidsinstallatie en theaterspots.

HOOIZOLDER
28m²
De hooizolder is een ruime zaal met een grote tafel die je
kunt splitsen in kleinere tafels. Er is een flipover, beamer
en een projectiescherm beschikbaar.
MEIDENKAMER
22m²
De Meidenkamer heeft uitzicht op de perenboomgaard
en is geschikt voor groepen tot 6 personen, op 1,5 meter
afstand. Er is een flipover, beamer en een projectiescherm beschikbaar.

OPSTELLING
(onder de huidige
1,5-meter maatregelen)

Theater
Hooizolder
Meidenkamer
Pronkkamer
Bedstee

10
8
5
—
—

12
10
6
6
6

16
10
6
—
—

16
10
—
6
—

Restaurant de Veldkeuken
Koningslaan 11
3981 HD Bunnik
06 28106838
www.develdkeuken.nl
amelisweerd@veldkeuken.nl

Prijzen (incl. BTW)
Zaalhuur

halve dag

hele dag

Theater
Hooizolder
Meidenkamer
Pronkkamer & Bedstee

€ 250,00
€ 180,00
€ 110,00
€ 180,00

€ 400,00
€ 300,00
€ 190,00
€ 300,00

Een zaalruimte kan alleen worden gehuurd in combinatie met een verzorgingsarrangement.
Dit is inclusief gebruik van
WIFI, beamer, flipover & papier.

Verzorging

halve dag

hele dag

met lunch
Met lunch & diner
zonder lunch
met Diner

€ 29,95 pp
€ 49,95 pp
€ 19,95 pp
€ 39,95 pp

€ 39,95 pp
€ 59,95 pp
n.v.t.
€ 49,95 pp

Zaalhuur zomeravond (18.00 - 21.00 uur)
Theater
Hooizolder
Meidenkamer
Pronkkamer & Bedstee

€
€
€
€

250,00
180,00
110,00
180,00

DAGDELEN:
Ochtend:
Middag
Avond

08.30—12.30 uur
13.00—17.00 uur
18.00—21.00 uur

