
 
 

 
 

Vergaderarrangementen  

(minimale deelname 10 personen) 
 
Arrangement A  
€ 13,75 per persoon 
Dagdeelarrangement (ochtend, middag of avond) 
-         Zaalhuur van zaal 1, 2, 3 of 4  
-         Flip-over met papier en stiften 
-         Beamer met scherm 
-         Onbeperkt koffie en thee 
-         IJswater en pepermuntjes 
-         Plakje cake of Blokzijler Brok 
 
 
Arrangement B 
€ 30,00 per persoon 
Dagarrangement (8.00 tot 17.00 uur) 
Gelijk aan arrangement A uitgebreid met: 
 -         Luxe lunchbuffet, bestaande uit: 
           ·        Kop soep, diverse broodsoorten, 2 soorten kaas, 2 soorten vleeswaren, 
                    diverse soorten zoet beleg, Huzarensalade, gemengde salade,   
 ambachtelijke kroket en fruit   
           ·        Inclusief koffie, thee, melk en jus d’orange 
-         Middagsnack met één frisdrank 
 
Arrangement C 
€ 56,50 per persoon 
Dagarrangement (8.00 tot 23.00 uur) 
Gelijk aan arrangement B uitgebreid met 
-         3-gangen diner 
           ·        voorgerecht of soep 
           ·        hoofdgerecht, keuze uit vlees, vis en vegetarisch, geserveerd met een  
                    aardappel garnituur, dagverse groente en een gemengde salade 
           ·        dessert 
           ·        inclusief 2 drankjes per persoon (bier, wijn of fris) 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
Vergaderen in het Vestzaktheater   
-          Zaalhuur theater voor 4 uur  
-          Flipover met papier en stiften 
-          Beamer + laptop + scherm (grootbeeld) 
-          Onbeperkt koffie en thee 
-          Plakje Cake of Petit four 
Kosten € 30,- p.p. 
Met uitgebreide lunch € 40,00 p.p. 
Voor de gehele dag  € 50,00 p.p. 
 
Vergaderen in het theater   
-          Zaalhuur theaterzaal voor 4 uur (op het podium) 
-          Flipover met papier en stiften 
-          Beamer + laptop + scherm (grootbeeld) 
-          Onbeperkt koffie en thee 
-          Plakje Cake of Petit four 
Kosten € 45,- p.p. 
Met uitgebreide lunch € 55,00 p.p. 
Voor de gehele dag  € 65,00 p.p. 
 
Business receptiearrangement  
€ 13,50 per persoon 
-        onbeperkt receptiedrankjes (excl. buitenlands gedestilleerd) 
-        luxe hapjes 
-        banketbakker zoutjes 
De prijs is gebaseerd op een maximaal twee uur durende receptie. Bij eventuele 
verlenging wordt er € 2,50 per persoon per half uur extra berekend.  
 
Wilt u meer weten, De Meenthe bezoeken of een arrangement op maat, dan kunt u altijd 
bellen met Han Evers of Monique de Boer: Telefoon: 0521-514004. 

 

 

 


