U kunt de ruimte huren op basis van zelfverzorging of volledig gefaciliteerd wij werken
samen met verschillende plaatselijke bedrijven, hierdoor is vrijwel alles mogelijk.
Onderstaande prijzen zijn een indicatie, voor een passende offerte kunt u ten alle tijden
contact met ons opnemen.
De vergaderruimte bevind zich in een losstaand gebouw dit gebouw is gedurende uw
meeting exclusief beschikbaar voor uw gezelschap.
Hier bevind zich ook de lounge met houtkachel en pantrykeuken. Hier bevind zich ook de
overkapping met binnentuin welke exclusief voor uw gezelschap beschikbaar is .

Zelfverzorging
Huur vergaderruimte
1 dagdeel €275,2 dagdelen €375,3 dagdelen €475,4 dagdelen €575,Bij een 3 of 4 daagse €50,- voor dag 3 en €50,- voor dag 4.
Inclusief gebruik, beamer, scherm, flip-0ver, schrijfblokjes en pennen.
Overnachting aankomst vanaf 8.00 vertrek voor 17.00 ex BTW
€110,- per persoon tot 6 personen
€95,- per persoon tot 11 personen
€80,- per persoon tot 20 personen
€65 tot 30 personen per 2 daagse
Extra nachten tot 6 personen €200,tot 11 personen €300,Tot 20 personen €500,Tot 30 personen €700,U zorgt voor uw eigen catering geen meerprijs.
De bedden zijn opgemaakt er zijn handdoeken en per persoon een badjas.

Wij faciliteren deels of in zijn geheel zie onderstaande
mogelijkheden en prijzen.
Koffie arrangement €7,00 p.p. per dagdeel €10,00 per hele dag hele dag
Koffie en thee, kleine koekjes, tafelwater, chocolaatjes en mints en 1 soort fruit op schaal.
Uitbreiding van het arrangement
Luxe koek van de warme baker €2,- p.p.
Gebak €3,50 p.p.
Extra soort fruit €1,- p.p.
Frisdrank arrangement €8,- p.p.

3 soorten frisdrank, gezonde snoepgroente en druiven, tafelwater, zoute koekjes en borrelnootjes.
Uitbreiding van het arrangement
Plankje hartige hapjes €6,- p.p.
Water met smaakjes €2,- per fles
Bittergarnituur €4,- p.p.
Lunch €12,50,- p.p.
belegde broodjes, suikerbrood, krentenbollen, soep, 2 soorten fruit op schaal, jus d Orange, melk,
koffie en thee.
Soep, salade met brood en smeersels zoals kruidenboter, humus, 2 soorten fruit op schaal, jus d
Orange, melk, koffie en thee
Uitbreiding
Snack €3,50 p.p.
Fruitsalade €4,- p.p.
Smoothie €4,- p.p.
Dieetwensen of voedselallergieën kunnen wij rekening mee houden meerprijs €5,- p.p.

Diner inclusief drankjes tijdens diner.
Voor het diner werken wij samen met een Kok op Locatie
Ze komt vers voor u koken of zet naar wens een buffet voor u klaar.
Eenvoudig 2- gangen diner €37,50
Eenvoudig 3 gangen diner € 47,50
Buffet €35,- p.p.( minimaal 12 personen)
Kook workshop prijs op aanvraag
Barbecue € 40,- p.p.
Koude tapasplank van de keurslager met stokbrood €25,- p.p. geen gastvrouw aanwezig.
Uit eten, wij adviseren graag, regelen een taxi of we kunnen een fiets of e-bike voor u huren.
Voor alle variaties van het diner geld dat er geen gastvrouw aanwezig is.
De kokkin verzorgt de drankjes en na het diner mag u dit zelf verzorgen.
Lekker huiselijk en gezellig genieten van uw privacy.
Overnachten met ontbijt er zijn in totaal 6 boerderijappartementen met 11 slaapkamers,
7 badkamers en 7 aparte toiletten. Er is per persoon een badjas ter beschikking.
Tot 6 personen €75,- p.p.
Tot 11 personen €60,-p.p.
Tot 16 personen €50,- p.p.
Tot 30 personen €40,- p.p.
Gevulde minibar €5,- p.p.
Voorovernachting €30,- p.p. aankomst vanaf 20.00
Prijzen ex zaalhuur en diverse arrangementen.
Als u allemaal een 1 persoonskamer wilt of avonds van het gezellige Schagen wilt genieten is het ook
mogelijk om in Schagen te overnachten en bij ons te vergaderen. Wij adviseren u graag.

Vergaderbreak? Informeert u gerust naar de mogelijkheden.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Uw gastheer en gastvrouw
Cor en Anneke Tiel
info@bullekroffie.nl

