Zakelijk
Gelegenheid voor besloten bijeenkomsten van 10 tot 100 personen. Het
gehele station, maar ook de wachtkamers zelf vormen een unieke plek
voor een besloten diner, training, vergadering of feest. In elke ruimte
wordt ontbijt, lunch, borrel of diner geserveerd. De besloten
wachtkamers beschikken over alle vergaderfaciliteiten en uiteraard
gratis wifi. De ruime gratis parkeergelegenheid op eigen terrein maakt
deze locatie extra aantrekkelijk voor een bijeenkomst. Voor
ontspanning tussendoor loopt u vanaf het station zo het Keukenhofbos
in, hier kunt u heerlijk wandelen.
Business arrangementen
1e Klas Business
• Onbeperkt Illy koffie, thee of mineraalwater
• Stukje vers ambachtelijk gebakken taart
• 11:00 uur een biologische smoothie
• 15:30 warm snackje en groeten met een frisse dip
• Frisdraken
• Vrij gebruik van het Lcd-scherm en flipover
• Gratis toegang wifi
Dagdeel Euro 20,00 per persoon
Hele dag Euro 26,50 per persoon
Wachtkamer 2: minimum van 10 personen
Wachtkamer 3: minimum van 20 personen
2e Klas Business
• Onbeperkt Illy koffie, thee of mineraalwater
• Stukje vers ambachtelijk gebakken taart
• Vrij gebruik van het Lcd-scherm en flipover
• Gratis toegang wifi
Dagdeel Euro 15,00 per persoon
Hele dag Euro 21,50 per persoon
Wachtkamer 2: minimum van 10 personen
Wachtkamer 3: minimum van 20 personen

Culinaire arrangementen
Business Breakfast
• 2 sneetjes landbrood
• Jam & honing
• Boerenham & boerenkaas
• Gekookt eitje
• Croissantje
• Klein glaasje verse jus
Euro 12,50 per persoon
Business lunchmenu
• Kopje soep
• Keuze uit 3 verschillende Sandwiches
• Koffie/thee met een puntje taart
Euro 15,00
Borreluur
• Hollandse drakenassortiment
• Ronde bitterballen
• Ronde luxe hapjes mix
• Gezouten noten en kaaskoekjes
Euro 13,50 per persoon
Diner
3-gangen keuze menu
Euro 30,00 per persoon
Capaciteit en Tarieven
Besloten ruimtes
Wachtkamer 2
Wachtkamer 3

Capaciteit
10-30
30-40

Dagdeel

Hele dag

Euro 100,00
Euro 150,00

Euro 150,00
Euro 200,00

