BUSINESS

Buiten de deur, toch thuis
in Houten

Zakelijk

Vergadering, event of productpresentatie op de planning?
Brainstormsessie met het hele team? Bedrijfsborrel? De Roskam heeft
alle ruimte die je nodig hebt om er een geslaagde dag van te maken.
Verdeeld over twee verdiepingen zijn er vijf verschillende zalen, elk
met een eigen sfeer en capaciteit. Van 3 tot 300 personen, van de
kof e tot het diner: wij zorgen dat alles tot in de puntjes is geregeld.
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Onze locatie is ideaal: lekker centraal en dus goed te bereiken voor
collega’s en genodigden uit alle windstreken. En dat niet alleen: de
ligging aan het gezellige dorpsplein van Houten maakt dat je je
meteen thuis voelt en aan het eind van de dag bruisend van energie
vertrekt. Precies wat je nodig hebt.

Alle ruimte
in onze zalen

Houten

Vergaderen

Goed bereikbaar voor iedereen
Dicht bij Utrecht, maar wel weg van alle
drukte: Houten ligt heel centraal in
Nederland. Vanaf de snelweg rijd je binnen
tien minuten naar onze locatie. Restaurant
De Roskam is dan ook uitstekend
bereikbaar voor collega’s en gasten uit alle
hoeken van het land. En: er is voldoende
parkeerplek.

Een hoofd vol nieuwe ideeën
Even weg van de vaste werkplek, koppen
bij elkaar. Op onze vergaderlocatie in
Houten vind je niet alleen alle techniek
die je nodig hebt voor een zakelijke
meeting of brainstormsessie, maar ook –
minstens zo belangrijk – inspiratie, sfeer
en gezelligheid. Zo komen vaak de beste
ideeën boven tafel. Doel: met nieuwe
energie en een hoofd vol frisse plannen
huiswaarts.

Events
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Van jazzclub tot pop-up
Productpresentaties, vergaderingen,
relatie-events: De Roskam is geschikt voor
allerlei zakelijke bijeenkomsten. En dat
geldt niet alleen voor eenmalige
evenementen. Onze zalen zijn ook voor
langere perioden of regelmatig
terugkerende events te huur. Een fotoexpositie? Een pop-upshop voor een
week? Elke zaterdag een sfeervolle
jazzclub? Een maandelijkse art lmavond?
De mogelijkheden zijn eindeloos en alles
is bespreekbaar.

Culinair

Van kof e tot diner
De kof e staat klaar als je bij De Roskam
komt vergaderen. Onze homemade
brownies trouwens ook. Extra brandstof
nodig? Luxe sandwiches, soep, een
broodje kroket, een frisse smoothie: kan
allemaal gemaakt worden. De dag
afsluiten met een borrel of diner: ook
daarvoor zijn onze verschillende zalen te
reserveren.

Zaalverhuur

Zalen met karakter

Van klein (Grijze Kamer) tot heel groot (Brouwerij): voor elk gezelschap
hebben wij een zaal die past.
Informele bijeenkomst?
Dan is de Groene Kamer of de Receptie the place to be.
Puur zakelijk?
De Grijze Kamer is een oase van rust.
Presentatie in een theatersetting?
Reserveer dan de Grote Kamer, waar ruimte zat is en het licht door de
ramen naar binnen stroomt.
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é

é

De zalen zijn per dagdeel te huur. In elke zaal zijn verschillende
opstellingen mogelijk en ze zijn standaard uitgerust met n ipover.
Daarnaast zijn er een projectietafeltje en -scherm met verlengsnoer
aanwezig, voor als je eigen apparatuur meebrengt.

Grote kamer
Ruim & licht
De Grote Kamer is, zoals de naam al doet vermoeden, lekker ruim en licht. Niet in de laatste
plaats door de grote ramen waardoor jullie uitzicht hebben op het dorpsplein. Vergadering,
presentatie, borrel, diner: het kan er allemaal.
MOGELIJKE OPSTELLING
Bloktafel (1 lange tafel)
Theater
Cabaret
Board room
U-vorm
U-vorm (alleen stoelen)
Carr
Informeel
Staande receptie

MAX. AANTAL PERSONEN
40
40
30
16
20
25
25
40
50

Voorzien van AV-apparatuur, tv-scherm en ip-over.

Prijs per dagdeel: € 185*
Tijden van de dagdelen:
08.00 - 12.30 uur
13.00 - 17.30 uur
18.00 - 01.00 uur
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*De zaalhuurprijzen zoals genoemd zijn basisprijzen voor de huur van een ruimte. Afhankelijk van
aanvullend geboekte arrangementen (kof e, lunch, borrel of diner) kun je een korting op de
zaalhuur ontvangen, of kan deze in sommige gevallen zelfs geheel vervallen. Neem contact op
voor een offerte op maat via info@deroskamhouten.nl of 030 249 83 31.

Groene kamer
Informeel & authentiek
In de Groene Kamer heb je hetzelfde uitzicht als in de Grote Kamer: ons dorpsplein voor de deur.
Deze authentieke en inspirerende ruimte is wat kleiner en daarmee niet alleen geschikt voor
vergaderingen maar bijvoorbeeld ook voor een intiem diner.
MOGELIJKE OPSTELLING
U-vorm
U-vorm (alleen stoelen)
Carr
Bloktafel (1 lange tafel)
Board room
Informeel

MAX. AANTAL PERSONEN
13
16
16
20
12
20

Voorzien van AV-apparatuur, tv-scherm en ip-over.
Prijs per dagdeel: € 145*
Tijden van de dagdelen:
08.00 - 12.30 uur
13.00 - 17.30 uur
18.00 - 01.00 uur
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*De zaalhuurprijzen zoals genoemd zijn basisprijzen voor de huur van een ruimte. Afhankelijk van
aanvullend geboekte arrangementen (kof e, lunch, borrel of diner) kun je een korting op de
zaalhuur ontvangen, of kan deze in sommige gevallen zelfs geheel vervallen. Neem contact op
voor een offerte op maat via info@deroskamhouten.nl of 030 249 83 31.

Grijze kamer
Rustig & zakelijk
In een klein gezelschap bijeenkomen in een rustige omgeving? Deze zakelijke en lichte ruimte is
de ideale plek om de koppen bij elkaar te steken.
MOGELIJKE OPSTELLING
U-vorm
U-vorm (alleen stoelen)
Carr
Bloktafel (1 lange tafel)
Board room

MAX. AANTAL PERSONEN
10
10
10
10
10

Voorzien van AV-apparatuur, tv-scherm en ip-over.
Prijs per dagdeel: € 125*
Tijden van de dagdelen:
08.00 - 12.30 uur
13.00 - 17.30 uur
18.00 - 01.00 uur
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*De zaalhuurprijzen zoals genoemd zijn basisprijzen voor de huur van een ruimte. Afhankelijk van
aanvullend geboekte arrangementen (kof e, lunch, borrel of diner) kun je een korting op de
zaalhuur ontvangen, of kan deze in sommige gevallen zelfs geheel vervallen. Neem contact op
voor een offerte op maat via info@deroskamhouten.nl of 030 249 83 31.

Receptie
Ruim & informeel
Zakendiner, een vergadering met het complete team, bedrijfsborrel, event: grotere
gezelschappen kunnen terecht in de Receptie. Deze ruimte is ook perfect voor feesten. Er mag
gedanst worden! Naast een band of dj is er dan plek voor maximaal 130 feestgangers.
MOGELIJKE OPSTELLING
U-vorm
U-vorm (alleen stoelen)
Carr
Bloktafel (1 lange tafel)
Board room
Theater
Cabaret
Informeel

MAX. AANTAL PERSONEN
18
30
30
28
26
50
32
130

Prijs per dagdeel: € 225*
Tijden van de dagdelen:
08.00 - 12.30 uur
13.00 - 17.30 uur
18.00 - 01.00 uur
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*De zaalhuurprijzen zoals genoemd zijn basisprijzen voor de huur van een ruimte. Afhankelijk van
aanvullend geboekte arrangementen (kof e, lunch, borrel of diner) kun je een korting op de
zaalhuur ontvangen, of kan deze in sommige gevallen zelfs geheel vervallen. Neem contact op
voor een offerte op maat via info@deroskamhouten.nl of 030 249 83 31.

Brouwerij
Groot & gezellig
Groot, groter, grootst: onze Brouwerij kent (bijna) geen grenzen. Presentaties, meetings,
personeelsfeestjes: alles is mogelijk in deze ruim opgezette zaal (tot 300 personen).
MOGELIJKE OPSTELLING
U-vorm
U-vorm (alleen stoelen)
Carr
Bloktafel (1 lange tafel)
Theater
Cabaret
Informeel

MAX. AANTAL PERSONEN
32
50
40
40
140
100
300

Prijs per dagdeel: € 275*
Tijden van de dagdelen:
08.00 - 12.30 uur
13.00 - 17.30 uur
18.00 - 01.00 uur
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*De zaalhuurprijzen zoals genoemd zijn basisprijzen voor de huur van een ruimte. Afhankelijk van
aanvullend geboekte arrangementen (kof e, lunch, borrel of diner) kun je een korting op de
zaalhuur ontvangen, of kan deze in sommige gevallen zelfs geheel vervallen. Neem contact op
voor een offerte op maat via info@deroskamhouten.nl of 030 249 83 31.

Audiovisueel
In elke zaal is standaard n ip-over aanwezig. Daarnaast zijn een projectietafeltje
en -scherm met verlengsnoer beschikbaar voor het geval je eigen apparatuur mee
wilt brengen.
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AUDIOVISUELE MIDDELEN
Eerste ip-over
Beamer/scherm
Extra ip-over
Geluidsinstallatie
Microfoon

Eten & drinken
Van kof e tot diner
Van brainstormen krijg je trek en een borrel is niet compleet zonder happen. Daarom heeft De
Roskam speciale arrangementen voor vergaderingen en evenementen.

VERGADER-ARRANGEMENTEN
Kof e-arrangement (1 dagdeel)
• Onbeperkt kof e, thee en ijswater
• Huisgemaakte brownies
€ 7,50 per persoon

8 uur vergaderarrangement (vanaf 8 personen)
• Zaalhuur
• AV-middelen
• Onbeperkt kof e, thee en ijswater
• Huisgemaakte brownies
• Lunch
€ 52,50 per persoon

Lekkere trek
• Yoghurt met granola: € 4,50 per persoon
• Smoothie: € 3,75 per persoon
• Kaas- of saucijzenbroodje: € 3,25 per persoon

LUNCH-ARRANGEMENTEN
Tot en met tien personen kunnen jullie à la carte
lunchen. Voor grotere groepen is er de keuze uit
onderstaande arrangementen.
Lunchbuffet
• Verschillende broodsoorten
• Diverse soorten hartig en zoet beleg
• Mokje soep
• Rundvleeskroket
• Fruitsalade
• Glas melk, karnemelk of jus d'orange
€ 21,50 per persoon

Broodjeslunch
• 2 halve luxe belegde sandwiches
• Broodje kroket
• Mokje soep
€ 17,50 per persoon

Soep met luxe sandwiches
• 2 luxe belegde broodjes
• Mokje soep
• Glas melk, karnemelk of jus d’orange
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€ 14,75 per persoon

Eten & drinken
Van kof e tot diner
BAR-& BORREL-ARRANGEMENTEN
Bar-arrangement A
Amstel bier (huisbier), huiswijn en frisdranken
€ 7,50 per persoon per uur

Borrel-arrangement A
• Gemengde nootjes
• 3x bittergarnituur

Bittergarnituur A
• Buitenhuys garnituur
€ 0,80 per stuk

€ 3,50 per persoon

Bar-arrangement B
Amstel bier (huisbier), 2 soorten speciaal tapbier,
huiswijn, buitenlands gedestilleerde dranken en
frisdranken
€ 9,00 per persoon per uur

Borrel-arrangement B
• Gemengde nootjes
• 2x bittergarnituur
• 2x koud hapje (carpacciowrap, tomaatmozzarella spiesje, canapé met zalm)
€ 7,50 per persoon

Borrel-arrangement C
• Gemengde nootjes
• 2x bittergarnituur
• 2x koud hapje (carpacciowrap, tomaatmozzarella spiesje, canapé met zalm)
• (late night) snack: frites met mayonnaise

fi

€ 9,75 per persoon

Bittergarnituur B
• Bitterbal, kaastengel, garnaal, vlammetje,
kipstukje
€ 1,- per stuk

DINER-ARRANGEMENT
Samen met de gasten genieten van wat onze
chef-kok uit de keuken tevoorschijn tovert.
Dinermenu
• Stel zelf een driegangendiner samen van de
gerechten op het groepsmenu.
€ 39,95 per persoon

De Roskam
Plein 25
3991 DL Houten

info@deroskamhouten.nl

(030) 637 12 54

www.deroskamhouten.nl

