
 

 
 

Vergaderarrangementen 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Algemene informatie 
* Wanneer u de catering voor 9.00 uur klaar wilt hebben staan, of langer door wilt gaan dan 17.00 uur 

kan het soms nodig zijn om bedieningskosten door te berekenen à € 32,50 per uur. 
* U kunt tot 7 dagen vooraf het definitief aantal personen wijzigen. 

* Alle prijzen zijn onder voorbehoud. U bent de prijzen verschuldigd die gelden op het moment dat de 
horecadiensten worden verleend. We hanteren een betaaltermijn van 8 dagen. 

* Genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 

● Duincafé de Kennemerduinen ● Zeeweg 12 ● 2051 EC Overveen ● Tel 06-25040149 ● 
 ● www.duincafedekennemerduinen.nl ● 

● Bankrekening IBAN: NL97 RABO 0161333656 (t.n.v. De Nieuwe Karmeliet) ● BIC RABONL2U ● 
● BTW NR: NL001492132B50 ● KVK NR: 34053627 ● 

 
 
 
 
 

Ontbijt - Lunch - High Tea - Terras – Picknickmanden – Feesten en Recepties – 
Vergaderingen – Workshops – Thema Diners – Buffetten 



Vergaderarrangementen Kennemerduinen 2022 
 
 
Koffiearrangement (dagdeel – zowel ’s morgens als ’s middags mogelijk)      € 8,95 p.p. 
Luxe koffie en thee met een assortiment verantwoorde èn lekkere cakes & koeken. 
 

In de zaal staat een volautomatische espressomachine met biologische koffiebonen en koffiemelk voor 
espresso’s, cappuccino en latte. Naast onze bio theesmaken serveren we ook verse munt & gember. 
 

Standaard staat er uiteraard ook heerlijk PWN duinwater in de zaal. 
 
 
Dagdeelarrangement (ochtend of middag – 4 uur)      € 26,75 p.p. 
Luxe koffie en thee met een assortiment verantwoorde èn lekkere repen. 
 

In de zaal staat een volautomatische espressomachine met biologische koffiebonen en koffiemelk voor 
espresso’s, cappuccino en latte. Naast onze bio theesmaken serveren we ook verse munt & gember. 
 

Standaard staat er uiteraard ook heerlijk PWN duinwater in de zaal. 
 

Lunch:  Lunchpakketje standaard 
2 belegde broodjes divers belegd (minimaal 1 vegetarisch) 
Wrapje met beleg van het seizoen 
Handfruit 
Flesje streeksap 
 
 
 
Dagarrangement  (gehele dag)        € 29,50 p.p. 
Luxe koffie en thee met een assortiment verantwoorde èn lekkere cake/koeken. 
 

In de zaal staat een volautomatische espressomachine met biologische koffiebonen en koffiemelk voor 
espresso’s, cappuccino en latte. Naast onze bio theesmaken serveren we ook verse munt & gember. 
 

Standaard staat er uiteraard ook heerlijk PWN duinwater in de zaal. 
 

Lunch:  Lunchpakketje standaard 
2 belegde broodjes divers belegd (minimaal 1 vegetarisch) 
Wrapje met beleg van het seizoen of een glaasje seizoensoep 
Handfruit 
 

Halverwege de middag serveren we een lekker verantwoord frisje p.p. (extra frisjes worden doorberekend) 
 
 
 
FRISSE LUCHT Borrelarrangement – duur 1 uur GENIET VAN ONS TERRAS!  € 12,00 p.p. 
Drankjes naar keuze (biologische wijn, Ur pils, sap, fris) 
3 rondjes gemengd biologisch en deels vegetarisch bittergarnituur 
Nootjes 
 
 

We houden graag rekening met dieetwensen, mits tijdig doorgegeven. 
 
 

 


