Van Rossum’s
Arrangementen

De arrangementen en prijzen zijn
geldig t/m 30 september 2022.
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Gezelschappen
Lunchen
Dineren
Dineren
Walking dinner
Borrelarrangement
Van Rossum Vergaderhuis
Overnachten bij Van Rossum

Een goede gastheer levert altijd
maatwerk. Het is de kunst om uw
wensen vorm te geven. Iris, Merel
of Linda informeren u graag over al
onze arrangementen.
info@vanrossumwoerden.nl
0348 70 65 00
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Gezelschappen
Ontbijt

€ 17.5
Uitgebreid buffet met streekproducten.
dagelijks van 07:00 tot 11:00. In het
weekend vanaf 8:00 uur

Brunch € 24

Uitgebreid buffet met streekproducten.
zon- en feestdagen van 11:00 tot 14:00
uur

High Tea € 23.5

Glas bubbels, thee, ruime keuze aan
zoet en hartig
dagelijks van 14:00 tot 17:00 en op
zondag vanaf 14:30

High Wine € 29.5

Tijdens Van Rossum’s High Wine
serveren we een selectie van 3 mooie
wijnen en bijpassende hapjes.
dagelijks van 14:00 tot 17:00 en op
zondag vanaf 14:30

High Beer € 29.5

Van Rossum’s High Beer laat je kennis
maken met drie verschillende biertjes
in combinatie met heerlijke hapjes.
dagelijks van 14:00 tot 17:00 en op
zondag vanaf 14:30
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Lunchen
Bourgondische lunch

Vergader Lunch

Soep & Sandwiches

25.5 per persoon

enkel geserveerd in het vergaderhuis

22.5 per persoon

Soep van de dag
huisgemaakt

23.5 per persoon

Soep van de dag
huisgemaakt

---

Soep van de dag
huisgemaakt

Holtkamp Kalfsvleescroquetten
twee stuks - mosterd mayonaise - frisse
salade

Rijk belegde broodjes ( 2 stuks)
divers belegd met streekproducten

of

Holtkamp Kalfsvleescroquetten
boerenbrood - mosterd mayonaise

Eggs Benedict
bruschetta - twee gepocheerde
Hoeve-eitjes - Hollandaise saus
spinazie - Bawykov zalm
of
Sandwich Carpaccio
aioli - Parmezaanse kaas balsamico uitjes
of
Salade Abdijkaas
gepocheerde peer - vijgencompote witlof - walnoten

* alle lunch arrangementen zijn inclusief koffie,
thee, diverse soorten melk en jus d’orange
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Rijk belegde broodjes ( 3 stuks)
divers belegd met streekproducten

Dineren
Boeren markt menu

Boeren markt menu

3 gangen 39 per persoon

4 gangen 45 per persoon

Carpaccio - van Waards rund

aioli - rucola - Parmezaanse kaas krokante spekjes - balsamico uitjes

aioli - rucola - Parmezaanse kaas krokante spekjes - balsamico uitjes

of

Carpaccio - van Waards rund

of
Bawykov Zalm

Bawykov Zalm

gamba’s - zoetzure wortel - doperwten limoen crème

of

gamba’s - zoetzure wortel - doperwten limoen crème

of
Bietentartaar

Bietentartaar

bbq vinaigrette - mierikswortel-gember
crème - groente chips

Sukade Steak - van de Big Green Egg

bbq vinaigrette - mierikswortel-gember
crème - groente chips

Soep van de dag
huisgemaakt

seizoensgroenten - uiencompote - portjus

Sukade Steak - van de Big Green Egg

of
Tot 20 personen kiezen uw gasten op
de dag zelf. Bent u met meer dan 20
personen? Dan horen wij graag
uiterlijk 72 uur van te voren welke
gerechten uw gasten hebben gekozen.

seizoensgroenten - uiencompote - portjus

Zeebaars

rivierkreeftjes - paprika-schaaldierenjus seizoensgroenten

of

of

rivierkreeftjes - paprika-schaaldierenjus seizoensgroenten

Saffraan Risotto

coeur de boeuf tomaat - Parmezaanse kaas
- salsa verde

Zeebaars

of
Saffraan Risotto

coeur de boeuf tomaat - Parmezaanse kaas
- salsa verde

Tarte Tatin

appel - yoghurt-ijs

Tarte Tatin

of

appel - yoghurt-ijs

Kazen van de boer +€3.5

3 soorten lokale kaas, kletzenbrood, crunch
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of
Kazen van de boer +€3.5

3 soorten lokale kaas, kletzenbrood, crunch

Dineren
Boeren markt menu

Pannetjes op tafel

5 gangen 49 per persoon

3 gangen 38 per persoon

Carpaccio - van Waards rund

VR’s Proefplank

Soep van de dag

VR’s Grillpan Vlees

aioli - rucola - Parmezaanse kaas krokante spekjes - balsamico uitjes
huisgemaakt

Zeebaars

rivierkreeftjes - paprika-schaaldierenjus seizoensgroenten

plank boordevol heerlijke
streekproducten
3 soorten vlees met seizoensgroenten en
verse friet

VR’s toetjes op tafel

verrassingsplank met zoetigheden

Sukade Steak - van de Big Green Egg

seizoensgroenten - uiencompote - portjus

Tarte Tatin

appel - yoghurt-ijs

of
Kazen van de boer +€3.5

3 soorten lokale kaas, kletzenbrood, crunch

Heeft u dieetwensen, of eet u liever
vegetarisch? Geef dit bij uw
reservering aan en wij passen het
menu zo goed mogelijk voor u aan.
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Walking dinner - vanaf 20 personen
Walking dinner

Walking dinner

Drankarrangementen

4 gangen 39 per persoon

6 gangen 51 per persoon

Carpaccio - van Waards rund

Gebakken Gamba’s

Enkel te bestellen in combinatie met een
dinerarrangement

aioli - rucola - Parmezaanse kaas krokante spekjes - balsamico uitjes

Zeebaars

rivierkreeftjes - paprika-schaaldierenjus seizoensgroenten

Sukade Steak - van de Big Green Egg

seizoensgroenten - uiencompote - portjus friet

Witte Chocolademousse
aardbeien

Walking dinner
5 gangen 45 per persoon
Gebakken Gamba’s

rode peper - knoflook

Carpaccio - van Waards rund

aioli - rucola - Parmezaanse kaas krokante spekjes - balsamico uitjes

Rouleau van Parelhoen

pistache - granaatappel - limoen crème

Zeebaars

rivierkreeftjes - paprika-schaaldierenjus seizoensgroenten

Sukade Steak - van de Big Green Egg

seizoensgroenten - uiencompote - portjus friet

Witte Chocolademousse
aardbeien

rode peper - knoflook

Carpaccio - van Waards rund

aioli - rucola - Parmezaanse kaas krokante spekjes - balsamico uitjes

Zeebaars

rivierkreeftjes - paprika-schaaldierenjus seizoensgroenten

Sukade Steak - van de Big Green Egg

Heeft u dieetwensen, of eet u liever
vegetarisch? Geef dit bij uw reservering
aan en wij passen het menu zo goed
mogelijk voor u aan.

seizoensgroenten - uiencompote - portjus friet

Witte Chocolademousse
aardbeien
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Bourgondisch Drankarrangement 7.5 p.p.

huiswijnen, pilsener, frisdrank en binnenlands
gedestilleerd

Van Rossum Drankarrangement 10.5 p.p.
twee luxe wijnen, pilsener en speciaalbieren,
frisdrank en binnenlands gedestilleerd

Bourgondisch borrelen - vanaf 20 personen
Bourgondisch
Borrelarrangement

U kunt de borrel zo uitgebreid
maken als u wilt, kies uit:

huiswijnen, Heineken bier, fris en
binnenlands gedistilleerd.
Van Rossum’s popcorn, nootjes en olijven
op tafel.
Elk uur een ronde bittergarnituur.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

2 uur, 24 per persoon
3 uur, 31 per persoon
4 uur, 38 per persoon
Elk extra uur borrelen is 7.5 per
persoon (excl. hapjes)

Bubbels & amuse bij ontvangst 7.5 p.p
Oesters 2.5 per stuk
Glas Bubbels bij ontvangst 5.5 p.p.
Amuse bij ontvangst 2.5 p.p.
Brood met dip 2.5 p.p.
VR’s Proefplank 5 p.p.
Kleine soepje van de dag 3 p.p.
Bao Bun BBQ chicken 4.5 p.p.
Zakje friet met citroenmayo 4.5 p.p.
Gamba’s Piri Piri 5 p.p.

Van Rossum
Borrelarrangement
Twee luxe wijnen naar keuze, alle
(speciaal)bieren van tap, fris,
binnenlands gedistilleerd.
Van Rossum’s popcorn, nootjes en olijven
op tafel.
Elk uur een ronde bittergarnituur.
• 2 uur, 32 per persoon
• 3 uur, 42 per persoon
• 4 uur, 52 per persoon
• Elk extra uur borrelen is 10.5
per persoon (excl. hapjes)
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Van Rossum Vergaderhuis
Uniek & inspirerend vergaderen.
Warm, inspirerend en huiselijk. Van Rossum Vergaderhuis! Functioneel vergaderen in stijl en klasse. Centraal in Nederland en
midden in het historische centrum van Woerden.
Naast eten, drinken en slapen kunt u bij Van Rossum ook vergaderen, alles onder één dak. Van Rossum Vergaderhuis is een inspirerende en zeer comfortabele
ontmoetingsplaats. Onze historische omgeving is hartverwarmend, het uitzicht op de grote kerk en het rijksmonument ‘het Arsenaal’, waar Van Rossum zelf in gevestigd is, is adembenemend.
Het Vergaderhuis biedt plaats aan maximaal 20 personen en is van alle moderne gemakken voorzien. U beschikt zelfs over een
eigen keuken met goedgevulde koelkast en een ruim dakterras, welke ook als break-out ruimte gebruikt kan worden. De perfecte
setting voor creatief en inspirerend vergaderen waarbij het u ook
culinair aan niets zal ontbreken!
Parkeren kunt u in naastgelegen parkeergarage, uitrijkaarten zijn voor 12.5 per auto verkrijgbaar bij onze receptie.
Voorzieningen
- Ruimte tot 20 personen
- Wifi
- Plug & play systeem
- Flipover
- 2 flatscreens voor presentaties
- Conference call mogelijkheden
- Airconditioning
- Parkeergarage op 1 minuut afstand
Prijzen
Vergaderruimte huur
325 dagdeel, maximaal 4 uur
575 dag, maximaal 8 uur
per 2 uur: 200

Vergaderarrangement
24 hele dag / 14.5 halve dag
•
•
•
•
•

Onbeperkt koffie, thee
Onbeperkt spraakwater
Rijk gevulde koelkast met diverse
frisdranken
Koekjes en handfruit op tafel
’s ochtends en ’s middags diverse
heerlijke versnaperingen.
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Overnachten bij Van Rossum
Na een heerlijke avond bij Van Rossum Woerden is er ook nog de mogelijkheid om te blijven slapen in een van de luxe suites van
ons Stadshotel Woerden.
Een uniek boutique hotel met 25 luxe suites, waar onder de robuuste eikenhouten balken, ouderwetse Hollandse gezelligheid zich
op een natuurlijke manier mengt met stijlvol, hedendaags comfort en warme gastvrijheid.
‘Het beste kleine hotel van Nederland’ volgens TripAdvisor. Wat kunnen we hier nog aan toevoegen? We beloven u dat we er alles
aan doen om die waardering elke dag weer waar te maken.
De reizigers op Booking.com beoordelen ons met een gemiddelde van
maarliefst een 9.5! Van Rossum: “Ik ben onder de indruk van de lovende woorden op het beeldscherm van mijn mobiel. Prachtig. Ik
herinner mij de tijd dat de telefoon nog vastzat aan de muur en de postbode mij nog handgeschreven liefdesverklaringen overhandigde. Ik verlang er niet naar terug, want niets overtreft de kracht van het echte, ‘levende’ bij elkaar komen.”

Voorzieningen
- Ruime inloopdouche
- Auping AVS boxspring bedden met
Cresto matras (kingsize of 2x single)
- Flatscreen televisie
- Gratis wifi-netwerk
- Föhn
- Telefoon
- Gratis luxe bad- en doucheproducten
- Gratis koffie en thee- faciliteiten
- Gratis fles Sourcy bronwater
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