
  

Onze vergaderruimtes  

Dorpshuis Tavenu is zeer geschikt als vergaderlocatie en biedt alle faciliteiten om uw 
zakelijke bijeenkomst op de juiste wijze in te vullen. Wij beschikken over eigen beamers 
en projectieschermen, een geluidsinstallatie, gratis Wifi en u kunt ook nog eens gratis 
parkeren!   

Onze vergaderruimtes zijn per dagdeel te huur, in combinatie met een minimale horaca-
afname van € 125,--).    

Uiteraard kunt u uw arrangement ook combineren met een heerlijke lunch of diner. Het 
gebruik van de beamer krijgt u dan van ons!  

Dagdelen: 8:00-12:30 | 13:00-17:30 | 18:00-22:30 uur; andere tijden in overleg.   

Zaal De Berm:   

Geschikt voor bijeenkomsten van ca. 20 personen.   
Huurprijs: € 30,-- per dagdeel.   

  

Zaal De Boezem óf De Bleek   

Huurprijs: € 60,-- per dagdeel.   

  

Grote Zaal (De Bleek & De Boezem)   

Huurprijs: € 100,-- per dagdeel.   

  
Pakket A Onbeperkt Koffie/Thee/Water met een koekje € 6,-- p.p. per dagdeel;   



Pakket B Onbeperkt Koffie/Thee/Water met een plakje cake € 7,50 p.p. per dagdeel;   

Pakket C Onbeperkt Koffie/Thee/Water met een grote gevulde koek € 7,50 p.p. per dagdeel;   

Pakket D Onbeperkt Koffie/Thee/Water met een grote roze koek € 8,-- p.p. per dagdeel;   

Pakket E Onbeperkt Koffie/Thee/Water met lekkers “Van de chef” € 8,-- p.p. per dagdeel;   

Pakket F Onbeperkt Koffie/Thee/Water met een “kasteeltje” (petit four) € 8,50 p.p. per dagdeel; 

Pakket G Onbeperkt Koffie/Thee/Water met gebak (assorti) € 9,50 p.p. per dagdeel.  

  

LUNCHES  
  
Lunch “Alm”:   
Eenvoudige lunch met belegde zachte bruine en witte broodjes | kroket | koffie/thee | water | 
(karne)melk | jus d’orange | € 12,50 p.p.   
   
Lunch “Biesbosch”   
Eenvoudige lunch met huisgemaakte soep | belegde zachte bruine en witte broodjes | kroket | koffie/thee 

| water | (karne)melk | jus d’orange | € 15,-- p.p.   
   
Lunch “Gantel”   
Luxe lunch met luxe belegde harde en zachte witte en bruine broodjes | kroket | koffie/thee | water | 

(karne)melk | jus d’orange | € 17,50 p.p.    
   
Lunch “Tavinny”   

Luxe lunch met huisgemaakte soep | luxe belegde harde en zachte witte en bruine broodjes | kroket | 
koffie/thee | water | (karne)melk | jus d’orange | € 20,-- p.p.    
   
Opties:   
- vers fruit (supplement € 1,-- p.p.)  
- krentenbol (i.p.v. een broodje)  

- kaassoufflé (i.p.v. kroket) 

  
Overige opties:   
- minisnacks 8 stuks € 8,-- | bourgondische bitterballen 8 stuks € 11,--  
- hapjesschaal met aangeklede stukjes worst en kaas per 10 stuks € 7,50  
- saucijzenbroodje € 2,--  
- Brabants worstenbroodje € 2,-- 
- overige dranken ter plekke te bestellen (op basis van nacalculatie).  
  
- gebruik beamer/scherm en/of geluidsinstallatie € 25,-- (gratis als u ook een lunch gebruikt);   
- flipover met stiften € 15,-- per dagdeel (reserveren);  
- whiteboard gratis (reserveren);  
  

Wij verzorgen u graag op maat; laat ons uw wensen daarom minimaal één week voorafgaand aan de 
bijeenkomst weten!   

Het is niet toegestaan eigen meegebrachte consumpties te nuttigen (dit geldt ook voor waterflesjes)!  
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