Brasserie Massink
Nieuwe Dukenburgseweg 5, 6534 AD Nijmegen

Kelfkensbos 51
6511 TB Nijmegen
telefoon: 024 - 355 18 59

Vergader arrangementen
Algemeen:

mobiel: 06 – 18 47 36 89
info@stouthamercatering.nl
www.stouthamercatering.nl

Tussen Nijmegen centrum en Nijmegen Dukenburg ligt de Jan Massinkhal.
De Jan Massinkhal is de Nijmeegse accommodatie voor indoorevenementen, manifestaties,
congressen en vergaderingen. Multifunctioneel van opzet, prima bereikbaar en aantrekkelijk
gelegen aan de rand van het Goffertpark.
De locatie:
De Jan Massinkhal heeft zalen van v.a. 50 mtr2 tot en met 2400 mtr2.
Vanaf 10 personen kunt u hier uitstekend terecht voor uw vergadering, bijeenkomst,
congres, examens, of andere vormen van conferenties en cursussen.
Bereikbaarheid:
De Jan Massinkhal is gunstig gelegen nabij het knooppunt A73-A50.
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein maar ook in de directe omgeving.
Openbaar vervoer is goed geregeld met betrekking tot het lokale- maar ook regionale OVnet.
Zaalhuur:
Plenaire zaal
Whiteboard/flipover
Beamer
Prijs per
per uur v.a. € 17,50
Arrangementen:
Arrangement A:
•

Plenaire zaal, 1 dagdeel ( 09.00 - 13.00 uur of 12.00 - 17.00 uur)

•

Flip-over/ whiteboard met papier en stiften

•

beamer

•

Koffie en thee

•

Koekjes

•

IJswater

Prijs p.p. v.a. € 11,50

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 9% of 21% BTW.
Op al onze diensten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca, liggen bij ons
ter inzage of worden u op verzoek toegestuurd.
ING Bank: NL74 INGB 0005188091

Arrangement B:
•

Plenaire zaalhuur, 2 dagdelen ( 09.00 – 17.00 uur)

•

Flipover / white board met papier en stiften

•

Beamer

•

Uitgebreid lunch buffet ( zie samenstelling hieronder)

•

Koffie en thee

•

Koekjes

•

IJswater

•

Frisdrank in de middag

Prijs p.p. v.a. € 32,50 bij minimaal 10 personen
Prijs vanaf 10 personen tot en met 15 personen € 30,00 per persoon
Prijs vanaf 15 personen tot en met 25 personen € 28,50 per persoon

Natuurlijk hoeft u niet voor een arrangement te kiezen.
U kunt ook uw eigen arrangement samenstellen, aangepast aan uw eigen specifieke wensen.
Hierbij kunt u gebruik maken van onze lunchkaart van de Brasserie.
Lunchbuffet:
•

Diverse luxe broodsoorten

•

Diverse fijne vleeswaren

•

Kaas

•

Diverse zoetwaren (mono)

•

Rauwkost, tomaat, komkommer

•

Melk, Karnemelk en jus d’orange

•

Koffie en Thee

•

Kopje soep

•

Kroket

Prijs p.p. € 14.50
14.50

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 9% of 21% BTW.
Op al onze diensten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca, liggen bij ons
ter inzage of worden u op verzoek toegestuurd.
ING Bank: NL74 INGB 0005188091

Losse prijzen:
Kan koffie ( ca 12 kopjes)

€ 16,50

Kan thee

€ 10,00

Frisdranken v.a.

€ 2,50

Vruchtensappen ( Biologisch) v.a.

€ 3,00

Plakje cake

€ 1,00

Gevulde koek

€ 1,50

Stroopwafel

€ 1,00

Gesorteerd gebak v.a.

€ 3,50

Borrelarrangement:
2 drankjes naar keuze + warm bittergarnituur
Prijs per persoon

€ 6,50

U kunt telefonisch reserveren via
0606-18473689 of 0606-20669006
of per email:
info@stouthamercatering.nl
Adres: Brasserie Massink
Nieuwe Dukenburgseweg 5
6534 AD Nijmegen
Postadres: Kelfkensbos 51, 6511 TB Nijmegen.
Banknr.: NL74 INGB 0005188091

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 9% of 21% BTW.
Op al onze diensten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca, liggen bij ons
ter inzage of worden u op verzoek toegestuurd.
ING Bank: NL74 INGB 0005188091

