
HET GEBRUIK VAN LANDGOED LANDRUCCI Prijs

Één dagdeel 08.00 uur tot 12.00 uur of van 13.00 uur tot 17.00 uur 275,00€           

Twee dagdelen 08.00 uur tot 17.00 uur 450,00€           

Drie dagdelen 08.00 uur tot 21.00 uur 585,00€           

Extra uren na arrangement Vanaf 21.00 uur is de prijs per uur 75,00€              

VERGADERARRANGEMENT PER DAGDEEL Prijs p.p.

Is inclusief Wifi, beamer, flip-over met filtstiften.  

Onbeperkt: koffie, verschillende theesoorten, fruitsapjes, water,  7,50€                

verse cantucci van een Toscaanse bakker en vers fruit. 

LUNCH Prijs p.p.

Royaal belegde verse Italiaanse broodjes. (In de herfst en de winter warme panini) 10,00€              

Royaal belegde verse Italiaanse broodjes met soep van de dag. 13,50€              

Onbeperkt: Vruchtensap, melk, karnemelk, koffie, thee en fruit geserveerd. 

Na het vergaderen Prijs p.p.

Borrel: diverse Italiaanse kaasjes, salami, een verrassing en een drankje naar keuze. 7,50€                

Borrel speciale: Idem als bovenstaande alleen dan met punten pizza uit de houtsteenoven. 13,50€              

Actief... Zelf pizza's maken. 25,00€              

Lekker lui… Pastaschotel kant en klaar op tafel. 25,00€              

Het avondeten bestaat uit: 

Anti-pasti: diverse Italiaanse kaasjes, salami, een verrassing en een drankje naar keuze.

Secondi: Pizza (evt. zelf maken) of Pastaschotels

Contourni: insalata mista (een gemengde salade)

Dolci:  Panna cotta limone of een Italiaanse ijscoupe.

Na het drankje naar keuze worden de dranken bij het avondeten op basis van 

nacalculate gefactureerd. Prijzen zie prijslijst hieronder

Warme dranken: Prijs

Espresso per kopje 1,65€                

Dubbele Espresso per kopje 2,75€                

Koffie per kopje 1,85€                

Cappucino per kopje 2,25€                

Latte macchiato per glas 2,35€                

Warme chocolade melk per glas 1,75€                

Thee per kopje 1,50€                

Koude dranken: Prijs

Vruchtensappen & frisdranken Per glas 1,65€                

Bier (flesje 33 cl) Per flesje 1,75€                

Wijn Per glas 1,75€                

De genoemde prijzen zijn exclusief 21% B.T.W. over het gebruik van de locatie en de alcoholische dranken en 

6% B.T.W. over de arrangementen. Wijn en bier gaat op basis van nacalculatie.

Deze prijslijst is geldig voor 2018. Prijswijzigingen onder voorbehoud.


