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Uw evenement in BIT-MeetMe

Bedankt voor uw interesse in BIT-MeetMe. Wij zorgen er graag voor dat uw bijeenkomst vlekkeloos verloopt.

Onze locatie beschikt over 84 eigen parkeerplaatsen, inclusief 4 elektrische laadpalen. Alle ruimtes van ons gebouw
zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers en mindervaliden.

De hoofdzaal, onze ’Tower Bridge’, beschikt over uitgebreide presentatiemogelijkheden, zoals een beamermetClickshare-
systeem, een vaste HDMI-aansluiting, een geluidsinstallatie met microfoon en headsets, een flip-over, etc. Ook is er een
streaming computer met camera beschikbaar voor opnames of livestreaming. De Tower Bridge is geschikt voor presen-
taties tot 100 personen en staande recepties tot 385 personen.

BIT-MeetMe heeft ook 6 vergaderzalen geschikt voor kleinere gezelschappen tot 14 personen. Elke zaal heeft een scherm
met HDMI-aansluiting.

X Centraal gelegen op de Veluwe

X Gratis parkeren op eigen terrein

X Duurzame locatie

X Gratis wifi

X 1 grote zaal en 6 vergaderzalen

X Gebruik flip-over, geluidsinstallatie en beamer
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Prijslijst
Als relatie van BIT geven wij u 30% korting op de onderstaand genoemde zaalhuur1.

Omschrijving Prijs per uur Prijs per dagdeel

’Tower Bridge’ (tot 100 personen) n.v.t. € 350,00

’Vasco da Gamabrug’ (tot 14 personen) € 55,00 € 200,00

’Karelsbrug’ en ’Sontbrug’ (tot 12 personen) € 45,00 € 170,00

Kleine vergaderzalen € 30,00 € 110,00

Gebruik streamingcomputer grote zaal n.v.t. € 95,00

Gebruik Meeting Owl n.v.t. € 30,00

Koffie & thee2

Koffie/espresso/thee per kop € 2,00

Cappuccino/dubbele espresso/latte per kop € 2,20

Koffie per kan (2 L) € 17,50

Thee per kan (2 L) € 10,00

Snacks voor bij de koffie/thee

Assortiment luxe koeken bij de koffie € 2,10 per stuk

Saucijzenbroodje, kaasbroodje of appelflap € 2,95 per stuk

Petit fours met bedrijfslogo € 2,95 per stuk

Frisdranken, bier, wijn & overige

Frisdrank per glas € 2,25

Fevertree special tonic € 2,50

Ice tea per glas € 2,50

Hertog Jan per fles € 2,50

Wijn rood per fles € 16,95

Wijn wit/rosé/zoet per fles € 15,95

Speciaalbier per fles € 2,95

Sterke drank per glas € 2,95 - € 3,25

Smoothie/yoghurt met cruesli (1 L) € 3,50 (vooraf bestellen!)

Handfruit per stuk € 0,95

Op de volgende pagina vindt u onze lunchopties
1LET OP: Als de ruimte gebruikt wordt voor bijvoorbeeld een betaalde seminar of privégebruik (niet voor het bedrijf ) zijn wij genoodzaakt wel

volledige zaalhuur te rekenen.
2Wij rekenen standaard € 9,50 p.p. per dagdeel voor onbeperkt koffie/thee/water/spa rood. Bij zaalhuur per uur worden consumpties achteraf

gefactureerd.
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Lunchopties BIT-MeetMe
Lunch eenvoudig € 10,95 p.p.

• 1 belegd bolletje.
• 1 belegd pistoletje.
• Melk, karnemelk, jus d’orange en appelsap.

Lunch zakelijk € 13,95 p.p.

• 2 luxe belegde harde broodjes.
• Melk, karnemelk, jus d’orange en appelsap.

Arrangement 1 € 15,95 p.p.

• 1 luxe belegd hard broodje.
• 1 zacht belegd broodje.
• Broodje kroket óf eenvoudige soep.
• Melk, karnemelk, jus d’orange en appelsap.

Arrangement 2 € 17,95 p.p.

• 2 extra luxe harde broodjes.
• Luxe soep of broodje kroket.
• Melk, karnemelk, jus d’orange en appelsap.

Arrangement 3 € 21,95 p.p.

• 2 extra luxe harde broodjes.
• Warme snack: Mini Black Angus burger met relish en truffelmayonaise.
• Melk, karnemelk, jus d’orange en appelsap.

TIP:Op verzoek kunt u bij uw lunch naast melk, karnemelk, sinaasappelsap en appelsap ook drinkyoghurt of een smoot-
hie bestellen. Gelieve dit vooraf aan te geven omdat dit achteraf in rekening wordt gebracht. Het is ook mogelijk om
handfruit (appel, peer, banaan, kiwi, etc.) te bestellen, hiervoor rekenen we € 0,75 per persoon extra.

Voor een dinerbuffet of borrel met hapjes informeren wij u graag over de andere mogelijkheden van onze cateraar.

Op de volgende pagina vindt u onze dineropties
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Dinerbuffet, walking dinner of luxe dineren?
Ook dit is mogelijk bij ons, van stamppotbuffet tot viergangendiner!

Stamppotbuffet € 17,95 p.p.

• Twee soorten stamppot.
• Twee soorten vlees.
• Diverse tafelzuren (augurk, uitjes, etc.).
• Bij meer dan 30 personen meer stamppot- en vleeskeuzes.

Warm en koud buffet € 26,95 p.p.

• Stokbrood met (kruiden)boter en knoflooksaus.
• Huzarensalade en verse fruitsalade.
• Kipsaté met pindasaus.
• Gegrilde beenham met honing-mosterdsaus.

Luxe buffet Italiaans € 29,95 p.p.

• Divers brood met huisgemaakte dips, frittata en ham/worstsoorten.
• Salade caprese en pastasalade.
• Vegetarische lasagne met tomatensaus.
• Italiaans gehaktbrood met salie-jus en gevulde kiprollade.
• Rozemarijnaardappeltjes met knoflook.
• Tiramisu als dessert.

Luxe buffet Frans € 29,95 p.p.

• Divers brood met huisgemaakte dips, paté en ham/worstsoorten.
• Franse aardappelsalade en tomatensalade met croutons.
• Coq au vin en bœuf bourguignon.
• Quiche Lorraine (evt. vegetarisch).
• Rijst met gegrilde groenten.
• Witte chocolademousse met compote van rood fruit als dessert.

Walking dinner (5 kleine gangen)

Te bestellen vanaf minimaal 25 gasten. v.a. € 35,00 p.p.

• Wij informeren u graag over de opties van onze cateraar!

Driegangendiner aan tafel

Te bestellen vanaf minimaal 20 gasten. € 39,50 p.p.

• Deze prijs is inclusief chef-kok die de gerechten à la minute bereidt.
• Ook uit te breiden tot viergangendiner.

Buffetten zijn te bestellen vanaf 15 personen. Uiteraard zijn de buffetten in overleg ook aan te passen aan uw wensen.

Op de volgende pagina vindt u onze borrelopties
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Gezellig borrelen?
Om uw event af te sluiten vraagt onze moderne bar natuurlijk om om een gezellige borrel! We hebben verschillende
mogelijkheden voor een hapje.

Luxe bitterballen van de Bourgondiër met smakelijke dips (8 stuks) € 8,25

Gemengde bittergarnituur (kaassoufflés, kipnuggets, frikandellen, 8 stuks) € 7,50

Huisgemaakte bitterballen de luxe van chef-kok Tom Hartjes - Verschillende soorten
bitterballen met bijpassende toppings.

• Black Angus
• Kreeft
• Wild (seizoen)
• Kaas (3 p.p.)

€ 4,95 p.p.

Nootjes, zoutjes en olijven € 3,25 p.p.

Diverse cocktailhapjes, minimale afname 20 stuks

(ham met meloen, cervelaat met roomkaas, ei met rosbief, gevulde dadels etc.) € 1,30 p/st.

Luxe belegde crostini’s van chef-kok Tom Hartjes (minimale afname 50 stuks) v.a. € 2,75 p/st.

Luxe koude hapjes van chef-kok Tom Hartjes (minimale afname 50 stuks) v.a. € 3,75 p/st.

Let op: alle prijzen in dit document zijn exclusief btw.
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