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Abdij-avond - Super bedrijfsfeest in Drenthe

Hilarisch bedrijfsfeest
In het Thema Grand Café gaat men terug in de tijd; glas-in-lood armaturen, muurschilderingen, fakkels aan de wanden, abdijgangen, veel
rustiek eiken en een gladgepleisterde plafond. Het thema van het Grand Café komt verder sterk tot uitdrukking door de rollen van monniken
en nonnen binnen het bedrijf. Ook de kaart van Grand Café La Trappe is afgestemd op de geschiedenis van Abdij de Koningshoeven. Het
themarestaurant biedt plaats aan ruim 200 personen en is op te splitsen in kleinere ruimtes. Daarom is het themarestaurant ook zeer geschikt
voor bedrijfsfeesten in Drenthe.

Een bijzondere uitstraling
Het geheel is afgestemd op de uitstraling van Abdij de Koningshoeven in BerkelEnschot, waar het enige trappistenbier in Nederland
gebrouwen wordt.Het hotel beschikt over 37 kamers, waarvan 5 luxe kamers met o.a. een bubbelbad. Verder zijn er 3 serres, 5 zalen, een
prachtige hotelbar en een ruim terras.

Programma bedrijfsfeest in Drenthe
Ontvangst ...
Bij binnenkomst wordt u op bijzondere wijze welkom geheten door onze monniken. Zij zorgen voor een speelse tafelindeling.
De Verkiezing ...
Door middel van speciale aan uw groep gerelateerde opdrachten en een lijst met niet alledaagse vragen selecteert Broeder Johannes de
kandidaten die als postulant toetreden tot de Orde van Caluvarius. Broeder Altinus zorgt voor de duidelijkheid. Hij stelt ludieke vragen die u op
een groot videoscherm kunt volgen. Uw antwoorden zijn bepalend voor het verdere verloop van de avond.
Sisteract ...
Onze nonnen verrassen u met een optreden. Zij zorgen met hun opzwepende bewegingen voor een spetterend optreden die u met hun kunt
delen op de dansvloer.
Anekdotes ...
Ludieke verhalen of leuke anekdotes van personen in uw gezelschap wil Broeder Johannes graag verwerken• in deze Abdij-avond. Op deze
wijze kunnen wij een persoonlijke invulling geven aan uw themafeest.
Scheeract ...
Schoonheid en reinheid zitten natuurlijk niet alleen van binnen. Samen met de Postulanten ontdoen de monniken de volgelingen van alle
vormen van onreinheid. Een 4-tal "uitverkorenen" nemen naast elkaar plaats en worden vastgezet. Vervolgens worden zij met behulp van niet
alledaagse hulpmiddelen ontdaan van wilde haargroei.
Even ontspannen....
Na alle inspanning is het tijd om u te laten vermaken. Via een beamerpresentatie worden alle foto's van uw eigen themafeest vertoond. Stof tot
nadenken en ludieke opmerkingen passeren de revue.

Dit Super bedrijfsfeest is inclusief:
Ontvangst met koffie & cake
Consumpties naar behoefte
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Spare ribs & Saté buffet (rundvleessalade, spare ribs gemarineerd in amberbier, saté, frites, appelcompote, gemengde rauwkostsalade,
stokbrood & kruidenboter, diverse koude sauzen)
CD met originele foto’s van uw abdij-avond (digitale camera wordt vooraf beschikbaar gesteld)

Prijs: € 49,50 per persoon
Minimaal 20 personen.
Maximaal 150 personen.
Het themafeest wordt gehouden in het Drentse Westerbork.

Uitbreidingen
Patersbuffet € 6,00 p.p.
La Trappe Buffet € 13,25 p.p
Bourgondisch Trappisten buffet € 12,00 p.p.
Traditionele ijscokar € 3,00 p.p.
Extra uur: € 5,00 p.p.

De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2019.
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