Integrace Theater

110 m²

Integrace Theater is voorzien van alle audiovisuele middelen.
Dit is in z’n geheel op afstand te bedienen.(oa. beamer, scherm, dvd enz.)

Opstelling
Bioscoopopstelling
Theateropstelling
U-opstelling
Carréopstelling
Cabaret/Zitjes
Schoolopstelling

Tarieven
Dagdeel
Morgen + middag
Avond per uur (vanaf 17.00 uur)

.

De zaal kan ook naar eigen wens worden opgesteld.
In de zaal kunt u gratis gebruik maken van de beamer

Avondtarief is geldig tot 23.00 uur, nachttarief op aanvraag.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

150 personen
90 personen
50 personen
70 personen
70 personen
30 personen

€ 318,50
€ 375,65
€ 87,65

Zaal 1-Oost
Opstelling
Bioscoopopstelling
Theateropstelling
U-opstelling
Carréopstelling
Cabaret/Zitjes
Schoolopstelling

Tarieven
Dagdeel
Morgen + middag
Avond per uur (vanaf 17.00 uur)

Begane Grond Oost
Opstelling
Bioscoopopstelling
Theateropstelling
U-opstelling
Carréopstelling
Cabaret/Zitjes
Schoolopstelling

Tarieven
Dagdeel
Morgen + middag
Avond per uur (vanaf 17.00 uur)

Beide zalen kunnen ook naar eigen wens worden opgesteld.
Avondtarief is geldig tot 23.00 uur, nachttarief op aanvraag.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

60 m²

60 personen
40 personen
28 personen
32 personen
30 personen
20 personen

€ 196,50
€ 312,35
€ 60,35

50 m²

40 personen
30 personen
16 personen
20 personen
24 personen
16 personen

€ 196,50
€ 312,35
€ 60,35

Boardroom
8 personen
De Boardroom is voorzien van diverse faciliteiten waaronder beamer,
projectiescherm en flip-over.
Onbeperkt kannen koffie/thee/ijswater, mintjes en frisdranken.

Tarieven
Dagdeel
Morgen + middag
Avond per uur (vanaf 17.00 uur)

Wintertuin

€ 383,50
€ 446,95
€ 69,05

170m²

De Wintertuin is uitstekend geschikt voor al uw recepties, jubileums,
eindejaarsfeesten, bedrijfsfeesten, BBQ’s, lunches en diners.
Receptie-opstelling
ca. 150 personen
Lunch-opstelling
ca. 80 personen
Ook is de Wintertuin te huur als vergaderruimte.
Opstelling
Bioscoop-opstelling
Theater-opstelling
U-opstelling

Tarieven
Dagdeel
Morgen + middag
Avond per uur (vanaf 17.00 uur)

Eindhovenzaal

70 personen
60 personen
20 personen

€ 301,85
€ 326,25
€ 79,00

40 m²

De Eindhovenzaal is een ovale zaal. Deze zaal is voorzien van scherm en flip-over

Tarieven
Dagdeel
Morgen + middag
Avond per uur (vanaf 17.00 uur)

€ 196,50
€ 312,35
€ 60,35

Vergader arrangementen
(exclusief zaalhuur en inclusief flip-over en white-board)

Arrangement 1
• 4-uurs arrangement
Onbeperkt kannen koffie/thee/ijswater, mintjes
Onbeperkt kannen koffie/thee/ijswater, mintjes en
diverse koeken of een plakje cake

€ 9,70

Arrangement 2

€ 25,45

€ 10,75

8-uurs arrangement
Onbeperkt kannen koffie/thee/ijswater, mintjes en
‘s-middags frisdranken

•

Lunch bestaat uit:
een kopje dagverse soep, een warm bijgerechtje,
diversen broodjes, verschillende vlees -en kaassoorten,
zoetbeleg, koffie/thee, melk, jus d’orange en vers fruit.

Arrangement 3
• 8-uurs arrangement
Onbeperkt kannen koffie/thee/ijswater, mintjes en diverse koeken
of een plakje cake ‘s-middags frisdranken en candy-bars

€ 29,15

Lunch bestaat uit:
een kopje dagverse soep, een warm bijgerechtje,
diversen broodjes, verschillende vlees -en kaassoorten,
zoetbeleg, koffie/thee, melk, jus d’orange en vers fruit.

Afkoop borrel 1 uur

€ 11,10

Uiteraard kan het Communicatiepunt ook uw diner verzorgen.
Voor mogelijkheden verwijzen wij u door naar onze diner- en buffetsuggesties.
U kunt ook bij ons uw eigen buffet samen stellen. Neem voor meer informatie contact op met het
Communicatiepunt team.
De prijzen zijn per persoon, exclusief BTW.

Ontbijtsuggestie
Ontbijt
diverse gesorteerde luxe witte/bruine broodjes, croissants,
krentenbollen, diverse broodsoorten, vlees- en kaasbeleg, zoetwaren,
yoghurt, muesli, cruesli, gekookte eieren, roerei met spek, karnemelk,
jus d’orange, koffie/thee en vers fruit

€ 18,10

Lunchsuggesties
Broodjeslunch
een warm of koud voorgerecht, 3 belegde broodjes (bruin/wit),
vers fruit, koffie/thee/melk

€ 14,70

Koffietafel
een kop dagverse soep, diverse broodsoorten/broodjes,
ruim assortiment vleeswaren, aangevuld met kaas en zoet beleg,
warm bijgerecht, vers fruit, koffie/thee/melk

€ 19,05

Luxe koffietafel
een kop dagverse soep, witte en bruine pistoletjes (3 p.p.) belegd met:
gerookte zalm en paling, gezond, filet American, rosbief,
fricandeau en brie, vers fruit, koffie/thee/melk

€ 22,55

Lunches worden naar eigen wens uitgeserveerd.
De prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.

Catering Service
Dranken
koffie/thee
cappuccino
melk/karnemelk
frisdranken
chocomel, ijsthee
jus d’orange, appelsap
pils
flesje malt bier
trappist
sherry/port/vermouth
jenever
rum/wodka
whisky
spatje
wijn (per glas)
thermoskan koffie/thee (9 kopjes)
karaf frisdrank
karaf jus d’orange
karaf melk/karnemelk

€ 1,95
€ 2,35
€ 1,65
€ 1,95
€ 2,10
€ 2,35
€ 1,95
€ 2,35
€ 3,15
€ 3,25
€ 3,00
€ 3,85
€ 4,15
€ 4,15
€ 3,50
€ 14,05
€ 10,65
€ 16,45
€ 9,30

Belegde broodjes
vleeswaren naar keuze of kaas
luxe vleeswaren
broodje kroket
broodje gezond

€
€
€
€

2,70
2,95
2,80
2,95

Pistolet wit en bruin
vleeswaren naar keuze of kaas
gezond
zalmsalade of garnalensalade
paling of gerookte zalm

€
€
€
€

3,30
3,90
3,90
5,00

Diversen
soep van de dag
worstenbroodje/saucijzenbroodje/kaasbroodje
tosti ham/kaas
quiche Lorraine
pasteitje
gesorteerd gebakje of petit fourtje
plakje roombotercake/slagroomsoesjes
mini appelflap

€
€
€
€
€
€
€
€

3,30
2,20
2,80
2,80
4,60
2,80
1,10
1,25

Zoutjes/nootjes (per coupe)

€ 3,75

Kaas/worst (per schaaltje)

€ 5,00

De prijzen zijn per item en exclusief BTW.

Hapjes- en bittergarnituur
Gesorteerde borrelhapjes (72 stuks)
Bitterballen
Nasihapje
Kiphapje
Bamihapje
Gehaktballetje
Kaassoufflétje
Mexicaantje
Frikadelletje

Gesorteerde luxe koude hapjes
Wrap gevuld met gerookte zalm en garnituur
Wrap gevuld met carpaccio en garnituur
Spies mozzarella met zongedroogde tomaat en olijf
Toast gerookte zalm en wasabi mayonaise
Gamba spiesje met zongedroogde tomaat
Toast brie, honing en walnoot
Bladerdeegbakje gevuld met eendemousse en portgelei
Glaasje geitenkaasmousse met honing en amandel schaaf
Hollandse nieuwe op roggebrood met uitjes

€ 38,60

€ 6,25 p.p. 3 stuks

Fingerfoods
€ 2,85 per stuk
Spies van in knoflook-limoen olie gemarineerde reuzegamba’s met seranoham
Gamba spiesje op een japanse zeewiersalade met soy saus
Kreeftensoepje met een garnituur van krab en Stellendamse garnaaltjes
Glaasje gevuld met eendemousse en getopt met rode portgelei
Bordje met rundercarpaccio, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise
Glaasje met ambachtelijk gerookte eendenborst met een huisgemaakte salade
Glaasje gevuld met een hangop van geitenkaas afgegarneerd met een verse salade
Glaasje gevuld met asperge mousse en gerookte zalm
Hollandse garnalen cocktailtje met andelusiese saus

U kunt natuurlijk ook uw eigen luxe koude hapjes samenstellen. Normaliter 3 hapjes per persoon.

Buffetten lijst/Landen
Frans buffet
Franse uiensoep
Boeuff Bourgignon
Cocq au vin
Vis stoof potje
Seizoens groente
Pommes gratin
Gebakken aardappeltjes
Haricots vert
Salade Nicoise
Franse crudi salade

€ 18,75 per persoon

Italiaans buffet
Italiaanse tomaten uiensoep
Lasagna
Spagetti a la Bolognese
Kippedij met parmaham in een basilicum roomsaus
Romige rissotto
Zalm in roomsaus
Ratatouille
Tomaat salade met basilicum en feta
Pasta salade

€ 18,75 per persoon

Bourgondisch buffet
Seizoen soep
Bourgondische rib in honing thymsaus
Stoofschotel met rundvlees
Stroganoffsaus
Witvis in witte wijnsaus
Gebakken aardappeltjes
Krieltjes in roomsaus
Haricots verts
Roerbakgroente
Prei salade
Witte koolsalade

€ 18,75 per persoon

Grieks buffet
Moussaka
Stifado
Gyros
Gekruide rijst
Aardappels uit de oven
Groenteschotel warm
Griekse koolsalade
Boerensalade met feta en olijven
Tzaziki met brood

€ 18,75 per persoon

Alle buffetten worden uitgeserveerd met stokbrood en kruidenboter

Buffettenlijst/Landen (vervolg)
Spaans buffet/Tapas buffet
Aardappel tonijnsalade
Tomatensalade
Meloen met seranoham
Diverse tortilla’s
Mand met diverse worstsoorten en olijven
Gehaktballetjes in tomatensaus
Pikante kipkluifjes
Garnalen en mosselen in een pikante knoflookolie
Gamba’s met knoflook en peterselie in olijfolie
Paella met kip
Met diverse broodsoorten en ali oli

€ 18,75 per persoon

Chinees buffet
Babi pangang
Saté
Oosterse balletjes in ketjap saus
Tjap tjoi
Ku la yuk
Foo yong hai
Mihoen goreng
Rijst
Atjar Tjampoer
Kroepoek

€ 18,75 per persoon

Winter buffet
Erwten soep
Roggebrood met mosterd en katenspek
Hutspot met een saucijs worstje en piccally
Zuurkool stampot met gebakken spek en vleesjus
Boerenkool met rookworst en vleesjus
Bruine bonenschotel met uitgebakken spekjes, augurken en zilver ui

€ 18,75 per persoon

Alle buffetten worden uitgeserveerd met stokbrood en kruidenboter

Buffettenlijst
Warm/koud buffet royal
Koude gerechten geserveerd op een spiegel
Fricandeau met ananas
Ham met asperges
Ardennerham met meloen
Komkommer met roomkaas
Rosbief
Garnalen
Gerookte zalm
Makreel
Haring
Gevuld eitje
Crabsalade
Huzarensalade
Zalmsalade
Rauwkost
Warme gerechten
Canadese beenham met een honingsaus
Gehaktballetjes in speksaus
Saté in saus
Pommes gratin
Stoofgroenten

Alle buffetten worden uitgeserveerd met stokbrood en kruidenboter

€ 19,50 per persoon

Communicatiepunt diner mogelijkheden
Soepen
Franse uiensoep
Vissoep
Romige bospaddestoelensoep
Heldere kervelsoep met gerookte zalm

Koude voorgerechten
Carpaccio met pestodressing en diverse garnituren
Zalmbonbonnetje gevuld met crabsalade
Scampiespiesje op een bedje van mihoen salade
Salade met gerookte kip

Hoofd gerechten
Lamsfilet
Tournedos
Kalfsoester
Varkenshaas
Gebakken zalmfilet
Vistrio
Gamba’s
Kabeljouwhaasje
Alle gerechten worden geserveerd met bijpassende garnituren, salades en sauzen
Nagerechten
IJs met verse vruchten en slagroom
Roomijs met warme chocoladesaus
Chocolade mousse
Mascarpone mousse met een aardbeien-coulis

3 gangen menu met soep, hoofdgerecht en nagerecht

€ 26,50

3 gangen menu met koud voorgerecht, hoofd en nagerecht

€ 28,50

4 gangen menu met soep, koud voorgerecht, hoofd en nagerecht

€ 30,50

Voorgerechten, soep en nagerecht zijn voor iedereen gelijk, hoofdgerechten zijn kiesbaar

Faciliteiten
Flip-over in elke ruimte standaard
Flip-over extra

gratis
€ 18,40

White-Board

gratis

Beamer
Dagdeel
Gehele dag

€ 69,50
€ 109,50

Overheadprojector incl. scherm
Dagdeel
Gehele dag

€
€

28,90
40,45

Extra scherm (1,80 m x 1,80 m)

€

28,90

DVD speler + monitor

€

92,40

Microfoon/forum/interruptie microfoon

€

45,45

Draadloze microfoon

€

84,00

Geluidsinstallatie
incl. mengpaneel, versterker, boxen indien niet in zaal aanwezig
met aansluiting tot 4 microfoons

€ 131,25

Laptop

€

Camera
incl. statief

€ 199,35

Technische dienst

€

In het Integrace Theater kunt u gratis gebruik maken van een beamer.
Prijzen per 1 mei 2012, wijzigingen voorbehouden.

45,25

36,75 per uur

