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Zoekt u een locatie waar inspiratie kan opborrelen, waar creatieve processen
op gang kunnen komen en waar u ongestoord in het groen kan vergaderen?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres! De meest creatieve ideeën komen tot
stand op de meest inspirerende plekken. Heel graag inspireren wij u!
Ons landgoed biedt de perfecte omgeving om weg van alle drukte en stress
een vergadering te organiseren. Graag laten wij u proeven van het
landgoedleven met onze mooie tuin en park, sfeervolle stijlkamers in de
oude ambtswoning of onze zonnige Orangerie. Deze benoemde ruimtes zijn
voor kleine tot middelgrote groepen inzetbaar.
De omliggende landerijen doen u vergeten dat u vlak bij de afslag van de A73
bent. (hoe handig is dat…). Nijmegen centrum is slecht op 9 km afstand. We
zijn makkelijk bereikbaar en parkeren is gratis. Tevens zijn er voldoende
parkeerplaatsen.
Door de rustige ligging en ruimte zijn we zeer geschikt voor uiteenlopende
bijeenkomsten. Combineer uw vergadering met een zomerse dinertafel of
wandel met uw gesprekspartners in de pauze over ons landgoed. Uw dag
afsluiten met een drankje in ons gezellige proeflokaal behoort ook tot de
mogelijkheden.
Onze diverse vergaderarrangementen geven u de mogelijkheid om snel en
makkelijk te reserveren. Persoonlijke wensen zijn geen probleem, we denken
graag met u mee om van uw bijeenkomst iets waardevols te maken. Het
gebruik van beamer, scherm en draadloos internet zijn inbegrepen.

LANDGOED BERGZICHT
RIJKSWEG 232
6582 AB HEUMENMOLENHOEK
TELNR: 024-3585960
INFO@BERGZICHT-DERAAF.NL

Fred & Marieke Kruissen
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Tarieven en zaalopstelling max: aantal pers.

Locatie:

per dagdeel

U vorm

Blok

Theater

Burgemeesterskamer

€ 85,00

16

13

35

Orangerie

€ 100,00

24

20

50

Sfeerkeuken

€ 65,00

--

12

20

Koetshuis met serre

€ 125,00

20

16

60

Laagherkelder

€ 200,00

Graaf van Heumen

€ 150,00

Vergaderarrangement (natje en droogje tijdens het vergaderen)

Basis: Koffie, thee diverse soorten en huisgebakken koekjes, karaffen water
Per persoon per dagdeel € 3,75

Koffie en thee, water, vruchtensap, huisgebakken koekjes, fruit en pepermunt
Per persoon per dagdeel € 7,50
Als extra (natuurlijk huisgemaakt):
Cake van de week

Per persoon € 2,00

Appeltaart

Per persoon € 2,95
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Vergaderlunch:
Landgoedlunch (natuurlijk landelijk)
Soep van het seizoen, Boerenboterhammen (2 p.p.) rijkelijk belegd met streekkaas en vleeswaren knapperige
rauwkost. Verse melk, vruchtensap
Per persoon € 12,50
Proeverij: (als het soms net even luxer mag)
Soep van het seizoen, groentetaart of kroket, landgoedsalade, streekkazen met chutney, boerenbrood,
roomboter, huisgemaakte pesto, gerookte zalm, melk, karnemelk en vruchtensappen
Per persoon € 17,50
Verstandige lunch: (voorkom de suikerdip)
Soepje van het seizoen, zuurdesembol met frisse salade en bonenburger met noten en veel verse kruiden.
Verse kruidenthee.
Per persoon € 12,50.
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Landelijke High tea vanaf 10 pers. € 22,50 p.p. ( 2 uur programma)
Etagères op tafels met veel huisgemaakte lekkernijen:
Scones, carrot cake, chocolade hapje, hartige muffins, ham met meloen, kalkoen/ pesto spiesje, sandwiches
zalm, roomkaas& komkommer, vers fruit, rauwkostsalade, soepje van het seizoen
Inclusief:
Welkomst bubbel & 2 uur: koffie, thee diverse soorten en verse uit onze kruidentuin.

Voor een extra complete middag te combineren met:
-

Wilde kruidenwandeling ( voorjaar)
Samen schilderen
Cosmetica & kruiden
Teamspel: Kraak de black box code
Laserkleiduifschieten
Rotswandklimmen
Workshop valkenier
Schapen drijven
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