ZALEN IN DE MEERPAAL
Passend voor iedereen

In De Meerpaal kunt u terecht van 2 tot 2.000 personen. U kunt bijvoorbeeld
meerdere zalen gebruiken om verschillende presentaties tegelijkertijd te tonen
aan bezoekers. Bij de prijs zit standaard het volgende inbegrepen: >>>

Grote zaal

Kleine zaal

Plein

 ROTE ZAAL (max. 660 personen)
G
Prijs per dagdeel:
• €1.200,- incl. 8 uur techniek (2p)
• €1.870,- incl. 16 uur techniek (2p)

Gele zaal

Blauwe zaal

• Flipover met stiften
• Meubilair

• Beamer
• Scherm
• Microfoon (bedraad)

Groene zaal

Witte Zaal

GELE ZAAL (max. 80 personen)
Prijs per dagdeel: €150,GROENE ZAAL (max. 25 personen)
Prijs per dagdeel: €100,-

KLEINE ZAAL (max. 150 personen)
incl. 4 uur techniek (1p) man,
Prijs per dagdeel: €525,-

BLAUWE ZAAL (max. 15 personen)
Prijs per dagdeel: €100,-

PLEIN (max. 1.500 personen)
Prijs per dagdeel: €600,-

WITTE ZAAL (max. 80 personen)
Prijs per dagdeel: €125,-

Grand Café

Rabobank foyer

Zijfoyer

Bioscoop

GRAND CAFÉ (max. 100 personen
staand, 35 personen zittend)
Prijs per dagdeel: €225,ZIJFOYER (max. 150 personen)
Prijs per dagdeel: €200,RABOBANK FOYER
(max. 200 personen)
Prijs per dagdeel: €150,-

Boardroom

BIOSCOOP (max. 100 personen)
Prijs per dagdeel: €175,BOARDROOM (max. 14 personen)
Prijs per dagdeel: €125,RODE ZAAL (max. 15 personen)
Prijs per dagdeel: €100,-

Rode Zaal

GROTE ZALEN
Grote Zaal

GROTE ZAAL
Max. 660 personen

Kleine Zaal

Prijs per dagdeel:
• Incl. 8 uur techniek (2p)
• Incl. 16 uur techniek (2p)

€ 1.200,€ 1.870,-

KLEINE ZAAL
Max. 150 personen
Plein

Prijs per dagdeel:
• Incl. 4 uur techniek (1p) man

€ 525,-

PLEIN
Max. 1.500 personen
Bioscoop

Prijs per dagdeel:

Contact
Bezoekadres:
De Meerpaal
De Rede 80, Dronten
I: www.meerpaal.nl
T: (0321) 388 777
E: events@meerpaal.nl

€ 600,-

BIOSCOOP
Max. 100 personen
Prijs per dagdeel:

€ 175,-

Witte Zaal

Gele Zaal

VERGADERZALEN
WITTE ZAAL
Max. 80 personen
Prijs per dagdeel:

Groene Zaal

€ 125,-

GELE ZAAL
Max. 80 personen
Prijs per dagdeel

€ 150,-

Blauwe Zaal

GROENE ZAAL
Max. 25 personen
Prijs per dagdeel

€ 100,-

Rode Zaal

BLAUWE ZAAL
Contact

Max. 15 personen
Prijs per dagdeel

Bezoekadres:
De Meerpaal
De Rede 80, Dronten
I: www.meerpaal.nl
T: (0321) 388 777
E: events@meerpaal.nl

€ 100,-

RODE ZAAL
Max. 15 personen
Prijs per dagdeel:

€ 100,-

HORECAZALEN
Grand Café

GRAND CAFÉ
Max. 100 personen staand,
35 personen zittend
Prijs per dagdeel:

Zijfoyer

€ 225,-

ZIJFOYER
Max. 150 personen
Prijs per dagdeel:

€ 200,-

RABOBANK FOYER
Max. 200 personen
Prijs per dagdeel:
Rabobank Foyer

Contact
Bezoekadres:
De Meerpaal
De Rede 80, Dronten
I: www.meerpaal.nl
T: (0321) 388 777
E: events@meerpaal.nl

€ 150,-

ARRANGEMENTEN

vanaf 10 personen, prijzen zijn per persoon
en exclusief zaalhuur.
Voor het gemak hebben wij een aantal arrangementen voor u samengesteld.
Zo kunt u voor elk uur van de dag een arrangement uitzoeken. De arrangementen
zijn te boeken vanaf 10 personen. De prijzen zijn inclusief BTW.

4-UURS ARRANGEMENT
EXCLUSIEF LUNCH €14,50

8-UURS ARRANGEMENT
INCLUSIEF LUNCH €32,-

•	Ontvangst en begeleiding
door de gastheer/-dame
•	Koffie, thee, mineraalwater en
frisdranken tijdens uw bijeenkomst
•	Lekkernij bij aanvang
•	Energy break
•	Vergaderkoffer: stiften, tape, pennen,
schaar etc.
•	Schrijfmateriaal en -blok van
recycled papier

•	Koffie, thee, mineraalwater en
frisdranken tijdens uw bijeenkomst
•	Energy break in de ochtend
en in de middag
• Lunch in De Meerpaal
•	Vergaderkoffer: stiften, tape, pennen,
schaar, etc.

4-UURS ARRANGEMENT
INCLUSIEF LUNCH €27,75
•	Koffie, thee, mineraalwater en
frisdranken tijdens uw bijeenkomst
•	Energy break
•	Lunch in de zaal
•	Vergaderkoffer: stiften, tape, pennen,
schaar etc.
•	Schrijfmateriaal en -blok van
recycled papier

12-UURS ARRANGEMENT
INCLUSIEF LUNCH EN
DINER €50,•	Koffie, thee, mineraalwater en
frisdranken tijdens uw bijeenkomst
•	Energy break in de ochtend
en in de middag
•	Lunch in Grand Café De Meerpaal
of in de zaal
•	3-gangen diner inclusief
mineraalwater
•	Vergaderkoffer: stiften, tape, pennen,
schaar etc.

BUFFETTEN

Vanaf 15 personen, prijzen zijn per persoon.
HEMELS

GENIETEN
BUFFET €19.50

TIJD VOOR PASSIE
BUFFET €19.50

LIEVER EEN ANDER
BUFFET?

•	Champignonroomsoep

•	Overheerlijke Franse uiensoep

•	Amerikaanse coleslaw salade
(witte kool en wortel salade)
•	Huzarensaladebollen
(met varkensvlees)
•	Gemengde groenten in het zuur
(atjar)
•	Kroepoek (garnalen chips)
•	Gebakken uitjes
•	Bami goreng met kip blokjes
•	Pindasaus
•	Kipsaté
•	Gepaneerde en gefrituurde
kabeljauw met citroen-dille saus

•	Salade van paprika, tomaat,
komkommer, appel, fetakaas in
een frisse citroenvinaigrette
•	Salade pasta carbonara met
varkensvlees
•	Zongedroogde tomaat in olijfolie
en gegrilde courgette
•	Gemengde groenten van het seizoen
•	Ovengebakken aardappel met
Italiaanse kruiden en knoflook
•	Gebakken gamba’s in olijfolie,
knoflook en platte peterselie
•	Gebakken varkensvlees in een
champignonroomsaus

In overleg met De Meerpaal zijn er ook
andere buffetten mogelijk, zoals een
saladebuffet, Italiaans, Mediterraans of
Indonesisch buffet. Ook een Tapasbuffet of oer-Hollands Stamppotbuffet
behoort tot de mogelijkheden.
Deze buffetten zijn te bestellen vanaf
15 personen, prijzen zijn per persoon.

•	Fruitsalade
•	Bavarois

UNIFORME VOORWAARDEN
HORECA
Op al onze reserveringen zijn de
Uniforme Voorwaarden Horeca van
toepassing.

LUNCH, DINER
& BUFFETTEN
Prijzen zijn per persoon.
LUNCHBUFFET €14,Soep van de dag, snack van de dag, diverse
broodsoorten, vleeswaren, kaassoorten,
rauwkost, zoetwaren, salades, verschillende
soorten verse vis, Franse kaas en dessert.
Inclusief koffie, thee, jus d’orange en melk.
		

BROODJES ASSORTIMENT
DE MEERPAAL €7,50

Bestaande uit drie zachte bolletjes met
diverse soorten, melk en jus d’orange.
		

BROODJES ASSORTIMENT
DE MEERPAAL PLUS €8,50

Bestaande uit een kopje soep met zachte
bolletjes met diverse soorten beleg, melk
en jus d’orange.

BROODJES ASSORTIMENT
DE MEERPAAL EXTRA €9,50

Contact
Bezoekadres:
De Meerpaal
De Rede 80, Dronten
I: www.meerpaal.nl
T: (0321) 388 777
E: events@meerpaal.nl

Bestaande uit een kopje soep, zachte en
harde bolletjes met diverse soorten beleg,
een kroket, melk en jus d’orange.

DINER VANAF €20,Proef de sfeer van ons Grand Café in
De Meerpaal. Tot 10 personen kunt u
genieten van een heerlijk menu dat volledig
bestaat uit producten uit de streek. Bent u
met meer dan 10 personen? Laat het ons
dan weten, onze keuken stelt dan graag een
keuzemenu voor u samen.

DRANKEN,
SNACKS &
BORRELHAPJES
DRANKEN
• Onbeperkt koffie en thee
incl. lekkernij (1 dagdeel prijs p.p.)
• Koffie / thee per kopje
• Cappuccino
• Espresso
• Koffie verkeerd
• Warme chocolademelk
• Melk

€ 6,50
€ 2,00
€ 2,25
€ 2,00
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,00

BIJ DE KOFFIE
•
•
•
•

Petit fours
Gesorteerd gebak
Cake of koek assortiment
Diverse taarten

€ 2,50
€ 3,50
€ 1,50
op aanvraag

SNACKS / BORRELHAPJES

Contact
Bezoekadres:
De Meerpaal
De Rede 80, Dronten
I: www.meerpaal.nl
T: (0321) 388 777
E: events@meerpaal.nl

KOUDE SNACKS
• Nachos
(met guacamole en creme fraiche)
• Gemarineerde olijven
(gemarineerd in pesto)
• Pinchitos chorizo (pittige worstjes)
• Klassiek
(kaasplankje met mosterdsaus)
WARME SNACKS
• Mini worstenbroodjes (6 stuks)
• Van Dobben bitterballen (6 stuks)
• Van Dobben assortiment (8 stuks)
bitterballen, kaassoufflés,
kipfilethapjes, gehaktballetjes
• Gehaktballetjes met tomatensalsa
(6 stuks)

€ 3,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,00

€ 4,00
€ 6,50
€ 6,50

€ 4,50

