Loop gerust eens binnen bij de locatieverantwoordelijke. Hij staat voor je klaar en brengt jouw
wensen graag in kaart. De banquetingservice is actief op werkdagen tussen 08.00 en 16.00. Heb je
ons buiten deze tijden nodig? In overleg is dit meestal ook mogelijk. Wij willen op ieder moment
van betekenis zijn.
Reserveringen ten behoeve van banquetingactiviteiten verlopen via het reserveringssysteem Facilitor.
Reserveringen ten behoeve van de zalen/audiotorium en banqueting in combinatie met
congresaanvraag lopen via het congresbureau van Brightlands Chemelot Campus.

SERVICE

RESERVERINGSTERMIJN

ANNULERINGSTERMIJN

Vergadering

24 uur van te voren

48 uur van te voren

Lunch

24 uur van te voren

48 uur van te voren

Borrel

24 uur van te voren

48 uur van te voren

Diner

2 dagen van te voren

48 uur van te voren

Annuleren van de reservering in Facilitor kan kosteloos tot 48 uur voorafgaand aan de levering. Indien
later geannuleerd wordt, worden reeds gemaakte kosten in rekening gebracht.
Afname van banqueting, maatwerk en evenementen vindt op rekening plaats. Wanneer de aanvrager
zelf de bestelling komt ophalen en retouren bij Center Court bieden wij een korting aan van 10%.
Tevens bieden wij een extra korting aan van 5% op het moment dat de bestelling direct bij afname
cashless wordt voldaan. Contant betalen is niet toegestaan.
Let op: De getoonde prijzen in deze map zijn exclusief BTW.

KOFFIE EN THEE ARRANGEMENT 2 UUR
Onbeperkt koffie, thee, Spa water, mintjes en koekjes
7.50 pp
KOFFIE EN THEE ARRANGEMENT 4 UUR
Onbeperkt koffie, thee, Spa water, mintjes en koekjes
12.75 pp
KOFFIE EN THEE ARRANGEMENT 8 UUR
Onbeperkt koffie, thee, Spa water, mintjes en koekjes
19.50 pp
MINERAALWATER
Fles met of zonder bubbels (1 liter)
2.50
FRISDRANKEN
Diverse flesjes frisdranken (24cl)
1 consumptie pp 1.95
HUISGEMAAKTE DE GUIJT-LIMONADES
Verfrissende dorstlessers bomvol vers fruit en groente. In de smaken: rode biet-sinaasappel,
sinaasappel-steranijs, limoen, komkommer en bleekselderij.
1 consumptie pp 1.95
VERSE DE GUIJT-SAPPEN EN -SMOOTHIES
Vers geperste vitaminebommetjes van het fruit van onze De Guijt-helden.
1 consumptie pp 2.75
VIENOISSERIE
Verschillende luxe zoetigheden, waaronder: chocoladebol, petit four, kersenflap, berlinerbol,
brownie en een appelflap.
1 stuk pp 1.75
GEBAKSERVICE
Wil je gebak serveren tijdens een meeting? Dat kan! Onder het hoofdstuk Gebak vind je ons
volledige assortiment. Hierbij wordt bestek, servies en servetten geleverd. De vlaaien
worden door ons gesneden.
MUESLIREEP
Biologische, glutenvrije De Guijt-mueslirepen in verschillende verrassende smaken (appelkaneel, cranberry, dadels-honing).
1 stuks 2.45

`

KOFFIE, THEE EN WATER BASIS
Kannen met koffie, thee en water. Daarbij verzorgen we servies, suiker, zoetjes en vier
soorten biologische Clipper thee.
2 koppen en 1 glas water per persoon
3.00 pp
KOFFIE, THEE EN WATER
Kannen met koffie, thee en water met munt en citroen. Daarbij verzorgen we een mint
kussentje, servies, suiker, zoetjes en vier soorten biologische Clipper thee.
2 koppen, 1 glas water en een mint kussentje per persoon
4.25 pp

ONTBIJT STANDAARD
Smaakvol ontbijt met een minicroissant, mini belegde broodjes met Meijerijham en jong
belegen kaas, aardbeienjam en verse De Guijt-sinaasappelsap.
2,5 brood items / 1x verse jus
6.50 pp
ONTBIJT UITGEBREID
Luxe ontbijt met een mini croissant, mini chocoladebroodje, Mini belegde broodjes met
Meijerijham, jong belegen kaas en gerookte zalm, roomboter en verse De Guijtsinaasappelsap.
3,5 brood items / 1x verse jus
10.50 pp
YOGHURT
Yoghurt met diverse soorten De Guijt-muesli.
2.60 pp
FRUIT
Diverse soorten handfruit.
1.10 ps
FRUITSALADE
Huisgemaakte fruitsalade.
125 gram ps 2.25

COMFORT LUNCH
Schalen met broodtaarten belegd met diverse soorten beleg. Inclusief verse De Guijtsinaasappelsap of halfvolle melk en handfruit.
3 brood items / 1x handfruit / assortiment melk en verse jus 1 glas pp
11.10 pp
LUXE LUNCH
Goedgevulde schalen met panini's, broodtaart, sandwiches en bagels belegd met diverse
soorten beleg. Inclusief een vitale fruitsalade, verse De Guijt-sinaasappelsap of halfvolle
melk.
3 brood items / 1x fruitsalade 125 gram / assortiment melk en verse jus 1 glas pp
15.00 pp
LAST-MINUTE LUNCH
Luxe belegde broodjes met diverse soorten beleg , verse jus of melk en handfruit.
Kan maximaal 1,5 uur voor aanvangstijd worden gereserveerd.
2 brood items / 1x handfruit / assortiment melk en verse jus 1 glas pp
16.25 pp
BASIS LUNCH
Schalen met zachte witte/bruine bollen belegd met Meijerijham en kaas, handfruit, melk of
verse De Guijt-sinaasappelsap.
2 brood items / 1x handfruit / assortiment melk en verse jus 1 glas pp
6.75 pp
IETS EXTRA?
In plaats van handfruit een fruitsalade toevoegen aan de lunch? 1.15 pp
Handfruit 1.10 ps
Fruitsalade 125 gram 2.25 pp
Soep van de dag 2.70 ps
Salade 150 gram 3.70 ps

BORRELKAR
Borrelkar met een keuze uit Cola, Cola light, Fanta, Sprite, Spa blauw, Spa rood en verse De
Guijt-sinaasappelsap. In flesjes van 0,24 cl. Inclusief zoutjes en nootjes.
7.70 pp
BORRELKAR LUXE
Borrelkar met een keuze uit Cola, Cola light, Fanta, Sprite, Spa blauw, Spa rood, flesjes bier
0%, flesjes Radler 0% en verse De Guijt-sinaasappelsap. In flesjes van 0,24 cl.Inclusief
zoutjes en nootjes.
8.85 pp
CRUDITÉS
Diverse crudités (verse rauwe groenten) met selderijzout en diverse dipsausjes.
24.70 per schaal (ongeveer 6 personen)
HOLLANDSE TAPAS
Assortiment kaas, worst en olijven. Geserveerd met mosterd.
22.40 per schaal (ongeveer 6 personen)
VIERKANTJES BOERENBROOD
Boerenbrood met dagvers beleg, zoals: romige brie, een honing-mosterdspread en
komkommercress; zalm, roomkaas en vers gewassen spinazie; rundertartaar en rucola
salade; plaatham, pesto en Reypenaerkaas. Let op: 2 dagen van te voren bestellen!
41.30 per schaal van 24 stuks
BITES
Hapje van rudertartaar met een zure room en spekjesgruis, hapje marshmallow met een
paprikagelei, hapje lasagne van zalm met een roomkaas roggebrood crème, hapje
Meijerijham en een gelatine van peterselie. Let op: 2 dagen van te voren bestellen
47.00 per schaal van 24 stuks
WARME SNACKS
Diverse warme snacks, zoals: Diverse De Guijt-bitterballen, mini-frikandellen en
falafelballetjes. Inclusief mayonaise, curry en mosterd. Let op: 2 dagen van te voren
bestellen!
21.95 per schaal van 30 stuks
BORRELKAR BASIC
Borrelkar met 2 soorten frisdrank en 1 soort water gepresenteerd in 1,5 liter petflessen.
Inclusief zoutjes en nootjes.
5.00 pp
DRANKEN UITSERVEREN?
Hiervoor maken wij graag een offerte op maat

DINER BUFFET
Smaakvol dinerbuffet. Te bestellen vanaf 25 personen.
17.50 pp
DRIEGANGENDINER*
Verrassend driegangendiner, met passie bereid door onze chefkok.
27.50 pp
Let op: Diners en buffetten zijn te bestellen tot 50 personen. Voor grotere groepen maken wij
graag een offerte op maat. De diners en buffetten worden bij voorkeur geserveerd in Fields
of Gold tussen 17.00 – 19.00. Wij werken met dagelijks wisselend menu.
*Alleen te bestellen in combinatie met een vergaderarrangement

