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ALL-IN bedrijfsuitje in de Kasteelstad - Rondleiding, Lunch,
Wijnproeverij en borrel in het Koetshuis

ALL-IN bedrijfsuitje in Kasteelstad s-Heerenberg
Dit all-in bedrijfsuitje is samengesteld voor bedrijven met een gemengd gezelschap. Wij bieden een leuk en uniek keuze programma zodat
iedereen kan terugkijken op een geslaagde dag. U rijdt met eigen auto of per touringcar Kasteelstad 's-Heerenberg binnen. Via de
historische ophaalbrug wordt u ontvangen in het Kasteel Cafe. Na koffie met gebak staan de gidsen voor u klaar om een rondleiding te
geven door middeleeuws kasteel Huis Bergh. Na een uitgebreide lunch kunnen de deelnemers kiezen uit een stadswandeling of wijnen/of bierproeverij. Het bedrijfsuitje wordt afgesloten met een gezellige borrel. Alles op 1 locatie - alles op loopafstand.

Programma bedrijfsuitje in 's-Heerenberg
Vanaf 25 personen, uitsluitend op reservering. Afhankelijk van de groepsgrootte maakt u gebruik van ons Grand Café, de Ruiterzaal of de
middeleeuwse Bakkerijbar.
Programma:
10:30 uur Jullie worden ontvangen op ons terras of in ons koetshuis bij minder mooi weer. Wij serveren koffie/thee met gesorteerd
huisgebak, voor de liefhebber schenken wij het kopje graag nog een keertje vol
11:45 uur De gidsen staan voor u klaar voor een mooie rondleiding door Kasteel Huis Bergh
13:00 uur Bij terugkomst serveren wij een uitgebreide lunch bestaande uit:
Melk, jus d’orange en tafelwater
Koffie en thee
Soepje geserveerd in een glaasje
Diverse luxe belegde minibroodjes: brie, zalm, serranoham en tonijnsalade
Diverse zoete minibroodjes
Groene salade en vers fruit

14:30 uur Na de lunch kunnen de deelnemers kiezen uit 2 activiteiten.
Een bier- en/of wijnproeverij: 4 verschillende wijnen of bieren met uitgebreide uitleg.
Een stadswandeling door ’s-Heerenberg, verzorgd door gidsen in middeleeuws tenue.

15:30 uur Na de rondleiding of proeverij serveren wij diverse dranken naar keuze. Er staan nootjes en zoute koekjes op tafel en tijdens de
borrel gaan wij nog rond met een schaal met bitterballen.
17:00 uur Einde van het bedrijfsuitje

Genieten in het Koetshuis
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Wij zijn gevestigd in het oude Koetshuis op de voorburcht van Kasteel Huis Bergh in ‘s-Heerenberg. Via de ophaalbrug loopt u over de
slotgracht naar de voorburcht van het kasteel. Aan de rechterkant bevindt zich het oude Koetshuis en het terras van het Kasteel Café. U kijkt
op het terras uit op het imposante kasteel. Deze unieke locatie maakt een bijzondere horecagelegenheid.

Bij dit ALL-IN bedrijfsuitje in de Kasteelstad is inbegrepen:
Ontvangst met koffie/thee en gesorteerd huisgebak
Rondleiding onder leiding van een gids door Kasteel Huis Bergh
Uitgebreide lunch in het Kasteel cafe
Keuze uit: Bier- en/of wijnproeverij of stadswandeling met gids door s-Heerenberg
Borrel met dranken en bittergarnituur

Prijs: € 67,50 p.p. op basis van minimaal 25 personen.
Het is ook mogelijk om uw bedrijfsuitje uit te breiden met een buffet. De kosten inclusief dinerbuffet en alle dranken bedragen € 115,00 per
persoon.
De prijs van dit ALL-IN bedrijfsuitje in de Kasteelstad is geldig tot 31 december 2023 met uitzondering van de feestdagen.
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