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N.B. Prijswijzigingen voorbehouden. 

1. Non-alcoholische dranken

Koffie 
€ 5,50  per kan (1 ltr) 

Thee 

Water (gekoeld) € 1,50  per kan 

Frisdrank € 2,00  per blikje 

2. Luncharrangementen

Lunch op locatie Arrangement 1 (op zaal): 

 € 11,50 standaardlunch per persoon:
2 broodjes, melk en karnemelk

 € 14,50 luxe lunch per persoon:
2 luxe broodjes, melk, karnemelk, jus d’orange en fruit

 €  2,75 soep van de dag per persoon

Arrangement 2 (in restaurant): 

 € 14,50 complete lunch per persoon
(gebruikmaking hele assortiment restaurant)

Indien niet gereserveerd (tegen contante betaling): 

 € 12,50 complete lunch per persoon
(gebruikmaking hele assortiment restaurant)

Los fruit: €  0,60 per stuk 

Lunchpakket voor onderweg 

 € 10,00 per persoon
2 zachte broodjes, 1 stuk fruit en 1 flesje water

Warme maaltijden 

 € 14,50 per persoon
Keuze uit: nasi met saté, bami met saté of lasagne met salade

3. Lekkernijen bij de koffie

Prijs per stuk 

 Luxe koekjes € 0,50

 Grote koeken € 1,85

 Cake € 1,25

 Gebak assortiment € 2,50

 Petit four € 1,90

 Candy bar € 1,25

 Saucijzenbroodje € 2,50

 Kaasbroodje € 2,50
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4. Borrel

 € 8,50 per persoon
Standaard: fris, bier, wijn en nootjes

5. Bittergarnituur

Prijs per persoon 

 Nootjes € 1,50

 Normaal kaas/worst € 4,50

 Luxe (aanvulling normaal met diverse luxe producten) € 7,50

 Warm € 7,50

6. Alcoholische dranken

Rode en/of witte wijn € 12,50 fles 

€   2,75 glas 

Pils €   2,50 fles 
Genoemde prijzen zijn exclusief 9% btw 

Aanvragen 

Een aanvraagformulier is verkrijgbaar via de receptie van de KNMvD via receptie@knmvd.nl of 030 - 6348900. 

1. Koffie en thee: minimaal 2 uur voor aanvang vergadering/bijeenkomst
2. Lunch en warme maaltijd: minimaal 6 werkdagen voor aanvang vergadering/bijeenkomst

mailto:receptie@knmvd.nl

