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WON’T YOU FORGET ABOUT ME?
Op zoek naar een vergaderruimte waar nog lang over wordt
nagepraat? Waar alles klopt, qua sfeer en beleving. En waar
een dag vergaderen ook gewoon ontzettend leuk is. Onze
inspirerende vergaderlocatie, in het Oude Dorp van
Amstelveen, heeft het helemaal! De Music Meeting Lounge
staat garant voor een onvergetelijke dag, immers muziek
beïnvloedt je stemming én je prestatie. Deze ambiance:
inspirerend - exclusief – creatief – informeel – huiselijk –
flexibel - én met een knipoog naar vervlogen tijden, verrast.
Zo leuk, je zou er haast een vergadering voor verzinnen...
Don't You Forget About Me!
Mijn team en ik kijken ernaar
uit om je te mogen ontvangen.

Marianne Kuiper
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HOMEMADE & HANDMADE
VERGADERARRANGEMENTEN
‘The Energy Never Dies’
Vergaderarrangement halve dag
€ 12,00 per persoon

‘One More Cup of Coffee’
Vergaderarrangement hele dag
€ 20,00 per persoon
In de Music Meeting Lounge vind je heerlijke
hapjes, homemade & handmade. We struinen
maar al te graag traiteurs en cateraars af,
proeven alles uiteraard zelf, testen smaak en
kraak en kiezen alleen voor datgene wat we
zelf ‘irresistibel’ vinden. Je zult smullen van
de lemoncurdcheesecake, zelfgebakken door
dochter Fauve, genieten van producten van
de allerbeste lokale ondernemers of van onze
geheime adresjes. Het is altijd weer een
verrassing wat er voor je klaar zal staan. Maar
blij word je ervan, zeker weten!

Inhoud arrangement:
•
•
•
•
•
•

Geurige Nespresso koffie, espresso en
cappuccino (neem zoveel je wilt)
Biologische Fair Trade Clipper Tea, keuze
uit 12 soorten (neem zoveel je wilt)
Hildon bruiswater, water met frisse
limoen en munt van eigen pluk
Onweerstaanbare Arti Choc’s
Home made snacks tijdens de pauzes
-> stout zoet of gezond hartig
Sappig assortiment fruit van het seizoen

PAUZEHAP STOUT ZOET
Crispy kokosmakronen
Rabarber-pistache crumbles
Ovenverse brownies
Verleidelijke luchtige muffins
Smeuïge bananenbroodjes

PAUZEHAP GEZOND HARTIG
Verrukkelijke hummusschotel
Kraakverse crudités met dip
Pasteitjes van de beste toko
Pittige saucijzenbroodjes
Krachtige kippenbouillon
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SUNRISE, SUNSET

PRIJSLIJST DRANKEN

‘Breakfast At Our House’

Dranken worden gefactureerd op basis
van nacalculatie. Wil je liever een
drankenarrangement afnemen, neem
dan contact op voor de mogelijkheden.

Klaar-voor-de-start-ontbijt
€ 10,00 per persoon
•
•
•
•

Verse croissant met boter & jam
Yoghurt met noten en vers fruit
Versgeperste jus d’orange
Nespresso koffie en Clipper thee

Huiswijn
€ 21,95
wit, rood, rosé
Geselecteerd door :
Wijnhandel ’t Oude Dorp en
Krimpenfort wijnen

‘Get Together’
Won’t you forget about me-borrel
Vanaf € 3,50 per persoon
•

•
•

Divers tafelgarnituur:
Zoutjes, nootjes en knoflookolijven
Slagers verse worst
Ambachtelijke kaas
Bittergarnituur uit de frituur
Hemelse borrelplanken
Kaasjes uit la douce France
en vijgenbrood
Antipasti

Heineken bier & 0,0%
Frisdranken
Sapjes
Bruiswater (fles 0.75l)

€
€
€
€

3,75
3,25
2,95
4,75

Iets te vieren? Dan regelen wij:
Cava, Prosecco of Champagne

‘Don’t drink the water’
Drankenarrangement
In ruil voor een donatie aan de
Stichting Alzheimer kan je onbeperkt
frisdranken nuttigen tijdens jouw
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‘I WISH LUNCH COULD LAST FOREVER’
‘Food, Glorious Food’

‘Keep on eating’

Zin-in-de-allerlekkerste-broodjeslunch
Verrukkelijk €€17,50
17,50per
perpersoon
person
Hemels
€€22,50
22,50per
perpersoon
persoon

Luxe 2-gangen lunch

De allerlekkerste broodjes van Vers van
Gijs of een van onze huiscateraars. Je wilt
nooit meer iets anders!

€ 32,50 per persoon*
Een uitgeserveerde lunch is een goed
alternatief om je bijeenkomst naar een
hoger niveau te tillen.

‘Maximum Consumption’
Bij de broodjeslunch wordt sinaasappelen appelsap geserveerd. Melk op verzoek.

Uitgebreide 3-gangen lunch

‘Hungry Like The Wolf’

Samen met onze huiscateraars stellen wij
een menu samen op basis van je wensen.

Stel-het-zelf-samen-genieten-lunch
€ 27,50 per persoon
Breid je lunch uit met twee van deze opties:
• Rijkgevulde salade
• Frisse fruitsalade
• Versgeperste smoothies
• Hartverwarmend seizoen soepje
•
seizoen
-

€ 38,50 per persoon*

* Minimaal aantal personen vereist
Exclusief personeelskosten
€ 25,00 per uur voor bedienend personeel
€ 35,00 per uur voor keukenpersoneel
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‘WE’RE COMING TO DINNER’
‘Choose & taste’

‘Sit down & share’

‘Walk along but not alone’

Wisselend uitgebreid buffet

Shared dining

Walking dinner

€ 37,95 per persoon*
•
•
•

2 x ‘raw’
3 x ‘cold’
3 x ‘hot’

€ 43,50 per persoon*
Deel de allerlekkerste gerechtjes met je
tafelgenoten, geserveerd op schalen.

€ 43,50 per persoon*
Zes verschillende gerechten bereid
door onze huiscateraar.
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‘WE’RE COMING TO DINNER’
‘Let’s make it hot, hot, hot!’
Indonesisch buffet van Toko Madjoe
€ 21,50 per persoon*

‘Enjoy the season’
3-gangen diner van het seizoen
€ 43,50 per persoon*

‘Don’t stop serving please’
4-gangen diner van het seizoen
€ 48,95 per persoon*
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