Erve Kraesgenberg
Cultuurpark Erve Kraesgenberg biedt met haar karakteristieke uitstraling de mogelijkheid voor
het organiseren van diverse activiteiten.
Denk daarbij aan:
bruiloften, recepties, familiedagen, verjaardagen, bedrijfsfeesten, buurtfeesten, koffietafels,
vergaderingen etc.
Desgewenst organiseren wij in overleg met u de catering. De Erve beschikt over film(beamer)- en
geluidsapparatuur en daarnaast een open Wifi-verbinding.
Erve Kraesgenberg biedt ruimte aan maximaal 100 gasten.
Voorzieningen voor gehandicapten in de vorm van parkeerruimte en een met rolstoel
toegankelijke toiletruimte zijn aanwezig.
Erve Kraesgenberg beschikt over enkele kleinere vergaderruimten.
Buiten vindt u een Jeu de Boules baan die u tegen een kleine vergoeding kunt gebruiken.
Rondleidingen over het park en de gebouwen zijn, vanaf 10 personen, mogelijk.
De tarieven voor feesten en partijen zijn opgebouwd uit zaalhuur, consumpties en de kosten voor
de bediening.

Inlichtingen en boekingen: Jeroen Morshuis, tel. 06 3773 4199 of via
reserveringen@kraesgenberg.nl

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW
Ruimte + Inrichting

Ochtend

”Deel”
”Woonkeuken”
Vergaderruimte 1 of 2
Wifi
beeld- en geluidapparatuur (in de
Deel)
bediening: ober per uur

€ 100,€ 40,€ 30,-

Ochtend +
middag
€ 150,€ 60,€ 60,-

Middag
€ 100,€ 40,€ 30,gratis
€ 30,-

Avond
€ 100,€ 40,€ 30,-

€ 17,50
Drank

Eenheid

Verkoopprijs

glas
glas
0,3 l
0,3 l
0,3 l
0,3 l
0,3 l
0,3 l

€ 2,€ 1,50
€ 2,€ 2,€ 2,€ 2,€ 2.€ 2,-

Frisdranken, limonades
alle aanwezige soorten
glas

€ 1,50

Bieren
Grolsch - vat 50 / 30 / 19,5 ltr.
Köningshof - vat 50 / 30 ltr.
Grolsch pijpje
Grolsch Bokbier
Grolsch Radler 2%
Grolsch Radler 0%
Grolsch Stender Malt 0%
Warsteiner 0%

WIJNEN
Carmenere (rood)
Tarpaca Chardonnay (wit, droog)
Tarapaca Rosé
Rivaner (wit, zoet)
overige wijnen en andere dranken
naar keuze en in overleg

glas
glas
glas
glas

€ 2,€ 2,€ 2,€ 2,-

glas

p.m.

Koffie / Thee
Koffie of thee

Eén uur
€ 10,-

Middag +
avond
€ 150,€ 60,€ 45,-

Huur Jeu de boules-baan inclusief boules
Drie uur
€ 25,-

€ 1,50

12 keer een dagdeel
€ 250,-

