
Beide centraal gelegen in 
midden Nederland

Eén vast contactpersoon van 
eerste contact tot evaluatie

Goed bereikbaar met auto en 
openbaar vervoer

Onze locaties worden gemiddeld 
beoordeeld met een 9.0!

VOOR EEN SPRAAKMAKEND 
WINTER EVENT



WINTERS GENIETEN IN ONZE  
ERFGOEDPARELS 
Onze locaties worden in de 
decembermaand ondergedompeld in 
de winterse sferen. Verlichting in de 
bomen, knisperende vuurkorfen en 
winterse geuren en kleuren verspreid 
door de panden... Met een warm 
welkom zorgen wij voor de perfecte 
setting voor uw winterevent!

DAAROM KIEZEN VOOR 
ERFGOEDLOCATIES 
Wij hebben een voorliefde voor 
monumentale panden en door deze 
gebouwen op een verantwoorde 
manier te integreren in de moderne 
tijd wordt historie verbonden met 
het heden en de toekomst.
Dit doen wij vanuit onze missie om 
historische panden terug te geven 
aan de stad en open te stellen voor 
iedereen. 

Vanaf het begin is er goed meegedacht en ter plaatste is het 
personeel erg flexibel geweest. We zijn we verrast door de 

creativiteit van de keuken en als er voor communicatie een score 
kon worden gegeven is dit een 10! Want hiermee begint een 

goede samenwerking en eindigt een super resultaat! 
- Janneke Rutten 

PERSOONLIJKE SERVICE 
& ERVAREN TEAM 
Door onze jarenlange ervaring weten 
we als geen ander waar een goede 
evenementenlocatie aan moet 
voldoen. We delen graag onze kennis 
en ideeën en kunnen een deel van de 
organisatie verzorgen óf de totale 
regie in handen nemen. 
Samen crëeren we iets speciaals!

SPECIALE ARRANGEMENTEN 
SAMENGESTELD VOOR UW GEMAK

Op de volgende pagina vindt u twee 
arrangementen, elk voor een ander 
doel. Maak gebruik van de zakelijke 
voordelen en combineer een 
bijeenkomst met een informeel en 
feestelijk walking dinner. 
In alle rust de culinaire kwaliteiten 
proeven van de chef? Geniet dan van 
een verrassings 3- gangen diner.  

Meer weten over de arrangementen 
en voordelen? Neem contact met ons 
op, we lichten het graag toe! 

Alles was uitstekend geregeld en de partymanager was erg 
behulpzaam. Het eten was heerlijk, het gebouw prachtig en 

ook het boekingsproces is heel prettig verlopen. 
Alle mogelijkheden zijn besproken en alles voldeed aan onze 
wensen. Ook bedankt voor de suggestie met betrekking tot 
het entertainment. Dit maakte de feestavond helemaal af.  

- Lieke van Beek - Dekker 

Mariënhof Amersfoort 

Muntgebouw Utrecht  



Arrangement  | 

Combineer zakelijk bijeenkomen  
met een culinaire afsluiter in 

informele setting 

Plenaire bijeenkomst 
Een zakelijk middagprogramma 
in één van onze praktische en 

comfortabele ruimtes

Walking dinner 
Geniet van feestgerechtjes, op 
verrassende wijze geserveerd 
vanuit buikplateaus en buff et 

vanaf € 85,00 per persoon 

vanaf 20 personen
inclusief zaalhuur, exclusief  BTW

Arrangement  ||

Geniet van de kwaliteiten van 
onze chef-kok tijdens een culinair 
uitgeserveerd drie-gangendiner

Feestelijk ontvangst 
Word warm ontvangen met een 

heerlijk glas Cava

3 - gangendiner
Verrassingsdiner van de chef in 
één van onze sfeervolle ruimtes 

vanaf € 75,00 per persoon 

vanaf 20 personen 
inclusief zaalhuur, exclusief BTW

CONTACT
Interesse in een event bij ons? Neem voor meer 
informatie gerust contact met ons op of kijk op onze 
evenenementenwebsite: schitterende-erfgoedparels.nl 

MARIËNHOF AMERSFOORT 
zaalverhuur@marienhof.nl / 033 463 29 79 

MUNTGEBOUW UTRECHT
zaalverhuur@muntgebouw-utrecht.nl / 030 291 04 33

Hert  
spruiten - mousseline - rode wijn 

Risolini
bospaddenstoelen - truff elroom

Snoekbaars
linzen - tomaat - hazelnoot

Picanha
aubergine - courgette - paprika

Appel 
crumble - rozijnen - vanille

Walking Dinner


