VERGADERARRANGEMENTEN 2011
U kunt met groepen vanaf 10 personen zowel bij het Bonnefantenmuseum als bij Ipanema terecht
voor uw vergaderingen, presentaties of workshops.
Auditorium (museum)
zaal:
auditorium
oppervlakte:
225 m²
capaciteit:
100 personen
bijzonder:
eigentijdse ambiance, ruim, veel daglicht, Aldo Rossi meubilair, moderne
AV apparatuur, internetaansluiting
ideaal voor:
lezingen, presentaties, trainingen, persconferenties
tarief:
€300,00 per dagdeel van 4 uur / €500,00 per dag

1

Studio Rossi (museum)
zaal:
vergaderzaal op de eerste verdieping van het museum
oppervlakte:
175 m²
capaciteit:
25 personen (vergadering) / 50 (theater) / 75 (receptie)
bijzonder:
meubilair en inrichting Aldo Rossi, multifunctioneel, uitzicht op de Maas,
rustig, veel daglicht, internetaansluiting
ideaal voor:
vergaderingen, recepties, workshops, cursussen
tarief:
€150,00 per dagdeel van 4 uur / €250,00 per dag
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Toren (Ipanema)
zaal:
oppervlakte:
capaciteit:
bijzonder:

ideaal voor:
tarief:

lunch, diner of vergaderruimte
155 m²
75 personen (vergadering, workshop) / 75 (lunch) / 150 (receptie)
panorama uitzicht over de Maas, muurschildering door kunstenaar Fons
Haagmans , inrichting door Maurice Mentjens, ronde tafels (10, 6 & 4
personen), wireless internet
lunch, diner, workshop, borrel, vergaderingen, receptie
€175,00 per dagdeel van 4 uur / €300,00 per dag. Buiten de reguliere
openingstijden (10.30 – 17.30 uur) vanaf €300,00.
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Technische en audiovisuele middelen

Auditorium & Studio Rossi (museum)
katheder / forumtafel
flipover
hand microfoon
revers microfoon
headset
beamer in Studio Rossi
beamer in auditorium
DVD / video apparatuur
overheadprojector
podium 2 x 3 meter
technische ondersteuning per uur
bewaking per uur
Toren (Ipanema)
flipover
speakers en mixer
draadloze microfoon
beamer
personeel per uur
Wifi internet (per half uur gratis)

Gratis
€15,00
€25,00
€45,00
€25,00
€75,00
€100,00
€50,00
€35,00
€85,00
€25,00
€37,50
€15,00
€60,00
€20,00
€75,00
€22,50

Voorwaarden & aandachtspunten
• Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief 19% BTW, exclusief catering en geldig t/m 31
december 2011
• Annuleren dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Dit is kosteloos tot 7 werkdagen vóór
gereserveerde datum; tot 3 werkdagen vóór datum betaalt u 50% van het totale bedrag; bij
annulering na deze termijn is het volledige bedrag verschuldigd.
• Bij een zaalreservering dient u rekening te houden met extra kosten voor audiovisuele
middelen & technisch/huishoudelijke ondersteuning. De basisopstelling per ruimte is
inbegrepen, wilt u een andere zaalopstelling dan berekenen wij de reële uurkosten van
technische ondersteuning door. Wij adviseren u tijdig aanwezig te zijn om eigen AV
apparatuur te testen en om in het auditorium gebruik te maken van de vaste beamer
opstelling
• Bij gebruik van het auditorium en Studio Rossi buiten museum openingstijden worden
bewakingskosten doorberekend; deze zijn altijd op basis van nacalculatie
• Bij gebruik van de toren bij café Ipanema buiten de openingstijden worden de benodigde
personeelskosten doorberekend
• Roken is niet toegestaan
• Ipanema hanteert een betalingstermijn van 14 dagen vanaf factuur datum
• Bonnefantenmuseum hanteert een betalingstermijn van 30 dagen vanaf factuur datum
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Catering arrangement in combinatie met huur van Studio Rossi, Auditorium of de
Torenzaal
Catering arrangement gedurende de dag (09u00-17u00)
€28,50 p.p.
•
•

•

Gedurende de dag onbeperkt koffie, thee, spawater, en fruitsappen. Drankjes worden
gedurende de dag ververst.
Uitgebreide lunch in het café, of bij groepen groter dan 20 personen in de torenzaal.
Bestaande uit: 3 halve, luxe belegde ciabatta’s en sandwiches, koffie, thee, spawater en jus
d’orange.
Na de lunch als break een verfrissend lekkere ChariTea of LemonAid (Fairtrade) & een
“Donny Craves naturally good cookie” (EKO keurkmerk) of muffins van bakkerij Hermans uit
Maastricht.

Uitbreidingsmogelijkheden:
arrangement inclusief verse, huisgemaakte dagsoep €32,50 p.p..
arrangement met pasta en saladebuffet in plaats van broodjeslunch €35,50 p.p..
Catering borrelarrangement 1 ½ uur . In het café of bij groepen boven 50 personen in de
torenzaal
€15,- p.p.
•

•
•

3 tapas per persoon (crostini geitenkaas óf crostini gebakken champignons, kip yakitori
spiesje óf scampi spiesje, mini clubsandwich met zalm óf mini clubsandwich met bacon) en
diverse nootjes
wijn, bier, fris, koffie of thee (geen sterk of speciaal bieren)
drank geschonken buiten het borrelarrangement van 1 ½ uur wordt apart aangeslagen

Uitbreidingsmogelijkheden
borrelarrangement met 4 tapas p.p. (extra keuze uit crostini caprese of crostini
tunamelt) à €16,50
borrelarrangement inclusief speciaal bieren en/of sterke drank €17,50 p.p.
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Losse luncharrangementen
vanaf 10 personen, geldig t/m 31 december 2011

Koffie/thee/fris
-

onbeperkt tijdens vergadering per dagdeel; koffie en thee worden gedurende de dag twee
keer ververst

Koffie & vlaai
-

-

€17,50 p.p.

1 huisgemaakte dagsoep (bijv. romige waterkerssoep of pompoensoep met koriander)
3 luxe ciabatta’s en/of boerenlandbrood (zie lunch A)
koffie/thee/water/jus d’orange

Buffetlunch
-

€13,50 p.p.

3 luxe halve ciabatta’s en/of boerenlandbrood (bijv. kruidenroomkaas, tomaat en verse
koriander/ huisgemaakte eiersalade en cherrytomaatjes/Old Amsterdam en mayodressing)
koffie/thee/water/jus d’orange

Lunch B
-

€5,50 p.p. en met 2de kopje koffie €6,95

verse vlaai van bakkerij Hermans uit Maastricht
koffie of thee

Lunch A
-

€5,50 p.p /dagdeel .

€20,50 p.p.

salade (bijv. salade caprese met buffelmozzarella of frisse groene salade)
pasta (bijv. pasta arrabiata of pasta spinazie-gorgonzola)
koffie/thee/water/jus d’orange
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GROEPSARRAGEMENTEN BORREL/RECEPTIE vanaf 10 personen
Onze tapas worden dagvers bereid in eigen keuken. Bent u met een groot gezelschap dan stelt
onze keuken graag samen met u een arrangement samen uit onderstaande gerechtjes en tapas.
Als portie geserveerde gerechtjes op tafel, bar of statafel
Huisgemarineerde olijven
Tapenade van olijf met brood
Tapenade van tomaat met brood
Humus (tapenade van kikkererwten, koriander, knoflook) met brood
Romige artisjokkendip & pitabrood
Yoghurtdip met komkommer, munt & pitabrood
Rode bietendip met gember & pitabrood
Albondigas (gehaktballetjes in tomatensaus)
Patatas bravas (gekruide aardappelpartjes) met aioli
Bruschetta (geroosterd brood) met keuze uit:
champignons & parmezaan, of
groene asperges, beenham & rucola, of
mousse van aubergine
Tapas geserveerd per stuk:
Kipspiesje yakitori
Scampi spiesje
Blini met rillette van gerookte zalm
Crostini (sneetjes stokbrood uit de oven, warm geserveerd)
caprese: mozzarella, tomaat & basilicum
chevre: tomaten tapenade, geitenkaas, honing
tuna: tonijnsalade gegratineerd met kaas
Foccacia ‘pizza stijl’ vega (uit de oven)
Foccacia ‘pizza stijl’ seranoham (uit de oven)
Foccacia ‘pizza stijl’ gekaramelliseerde rode ui en ansjovis (uit de oven)
Mini club sandwich met bacon
Tramezzino (Italiaanse sandwich) met gerookte zalm

€4,00
€4,50
€4,50
€4,00
€4,50
€4,50
€4,50
€6,50
€6,00
€4,95

€1,95
€1,95
€1,80
€1,50

€1,75
€1,95
€1,95
€2,10
€2,10

Drankjes:
U kunt tijdens uw borrel of receptie de drankjes afkopen of gewoon laten aanslaan
Frisdrank (flesje) vanaf €2,00 / Brand bier (23cc) à €2,25 / wijn vanaf €3,50

7

Aandachtspunten:
Heeft u speciale wensen of suggesties dan kunt u dit natuurlijk altijd aan ons doorgeven.
Op aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Horeca Voorwaarden van toepassing
www.horeca.org/uvh/nederlands/
Bij reservering geldt het aantal gasten dat drie werkdagen voor de uitvoering bekend is als
minimum voor het berekenen van de eindfactuur
Uiteraard bent u welkom vooraf onze locatie te komen bekijken en nemen wij graag alle
mogelijkheden met u persoonlijk door. Wij horen graag van u wanneer dit u schikt.

Met vriendelijke groet,
Marij Meese (Bonnefantenmuseum)
Joffrey Lenssen (Ipanema)

meese@bonnefanten.nl
ipanema@bonnefanten.nl

043 329 0111
043 3290157
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