1. LOCATIEVERHUUR
De inrichting van alle ruimtes is flexibel en geheel aan te passen naar uw wensen.

A. PROEFLOKAAL

B. POLDERKAMER

C. GROTE ZAAL

grote open ruimte met bar

ruimte met uitzicht op polder

combinatie 2 zalen

middelgrote to grote vergaderingen
brainstromen in groepen
plenaire sessies
bedrijfsborrels / recepties

kleine tot middelgrote vergaderingen
hei-sessies
private dining

brainstormen in groepen
feesten / partijen
stafconvents

€ 100,- ex btw per dagdeel van 4 uur
met een maximum van €250,- per dag

€ 75,- ex btw per dagdeel van 4 uur
met een maximum van €175,- per dag

€ 150,- ex btw per dagdeel van 4 uur
met een maximum van €350,- per dag

Qua materialen is er een flipover, beamer en geluidset beschikbaar voor €25,- ex btw per dag.

2. CATERING OP MAAT
A. VERGADERARRANGEMENT

B. LUXE LUNCH

C. 3 OF 4 GANGEN
DINER

D. LUXE
KAASPLANK

Onbeperkt koffie, thee, water
Tussendoortje (kaas of koek)
WiFi

Uitgebreide broodjes lunch
met streekproducten

Inclusief rondleiding door de
kaasmakerij & proeverij van
drie Buurenkazen

€10,- p.p per dagdeel

€ 15,- p. p.

€ 44,95 p.p voor 3 gangen
€ 49,95 p.p voor 4 gangen

evt aan te vullen met

evt aan te vullen met een
wijnarrangement

een drankarrangement a
€12,40 p.p. of dranken op
nacalculatie

Zes verschillende kazen met
brood en garnituur
€ 7,50 p.p.

evt aan te vullen met:
huisgemaakte soep en/ of
seizoenssalades

” Alle arrangementen kunnen worden uitgebreid en aangepast naar eventuele eigen wensen.
Mail gerust voor de mogelijkheden naar boerderij@booijkaasmakers.nl “

3. ACTIVITEITEN
A. RONDLEIDING

B. PROEVERIJ

C. WORKSHOP

Een rondleiding door onze kaasmakerij

We bieden twee verschillende soorten

In onze kaasmakerij maak je zelf een

en -opslag gaat dieper in op de kunst
van het ambacht. Inclusief proeverij van
drie Buurenkazen.

proeverijen voor groepen vanaf acht
personen. Deze proeverij is inclusief
rondleiding door onze kaasmakerij &
opslag.

verse kaas die je vervolgens meeneemt.
Deze workshops zijn mogelijk vanaf acht
personen en inclusief rondleiding door onze
kaasmakerij & opslag met een proeverij van
drie Buurenkazen.

Rondleidingen zijn €7,50 per persoon
en mogelijk vanaf 10 personen, of een
minimum bedrag van €75,-

Uitgebreide kaasproeverij: €13,75 p.p.
Masterclass kaasproeven: €16,50 p.p.

Workshop Goudsekaasmaken: €28,95 p.p.
Workshop Paneer (verse kaas op olie met
kruiden) maken: €20,65 p.p.

Alle genoemde bedragen in dit prijsoverzicht zijn exclusief btw

