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Geachte gast,
Voor u ligt de banquetingmap van PDX Services betreffende de extra
activiteiten in het Rijnpoort gebouw te Arnhem.
Wij hopen dat u voor uw meetings en evenementen voldoende
keuze vindt in deze banquetingmap. Mocht dit onverhoopt niet het
geval zijn, dan kunnen wij u altijd een oplossing op maat bieden.
Natuurlijk vullen wij ook graag uw specifieke cateringwensen, zoals
een feestavond, of een BBQ in. Hiervoor maken we na een gesprek
met u graag een offerte.
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Onze locatiemanager:
Freddie van Kuilenburg
Telefoonnummer: 		
026-321 25 75
E-mail adres:			pdx-rijnpoort@online.nl

P DX Ser vices

Volgt u een dieet, heeft u een voedselallergie/-intolerantie, of eet u
vegetarisch? Laat het ons op voorhand weten, zodat wij op de juiste wijze
uw wensen kunnen vervullen.

Uw smaak, onze passie
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Uw smaak, onze passie

Rijnpoort
MEETING CENTRE
Kantoorgebouw Rijnpoort
Groningensingel 1
6835 EA Arnhem
Telefoon: 026-321 25 75
E-mail: pdx-rijnpoort@online.nl
Het Rijnpoort Meeting Centre biedt u een zakelijk trefpunt met de perfecte
ambiance voor ontvangsten, vergaderingen, recepties, conferenties,
lezingen, seminars, symposia, trainingen, opleidingen, productpresentaties,
lunches en diners.
De uiterst moderne en stijlvol ingerichte zalen zijn van alle gemakken voorzien
om aan de hoogste eisen van de gebruikers te kunnen voldoen. Zo zijn alle
ruimtes uitgerust met regelbare klimaatbeheersing en geluidsisolatie om
prettig en ongestoord vergaderen te kunnen waarborgen.
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Het Rijnpoort Meeting Centre biedt natuurlijk een uitgelezen selectie van
communicatie-, presentatiemiddelen variërend van een flip-over tot beamer.
In de centrale foyer kunt u uw gasten ontvangen voor aanvang van uw
bijeenkomst.
Het Rijnpoort Meeting Centre heeft een kleine vergaderzaal of een plenaire
vergaderzaal met aparte discussieruimten, waar u zich in kleinere groepjes
terug kunt trekken.
Tevens kunt u gebruik maken van de bar voor een gezellige borrel.
Muziek met versterkers is niet toegestaan i.v.m. geluidsoverlast in het gebouw.

PARKEERGELEGENHEID
Het Rijnpoort Meeting Centre beschikt over een eigen parkeergelegenheid.
De kosten voor het parkeren bedraagt € 7,- per dag. Bij de ingang van het
parkeerterrein geeft de automaat u een kaartje. Bij het verlaten van Rijnpoort
dient u eerst te betalen bij de automaat in de hal tegenover de receptie.
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ZAAL
VERHUUR
ZAALHUUR PER DAGDEEL
Zaal

Ochtend

Middag

Avond

IJssel/Maas
Waal
Rijn
Restaurant
Nederrijn

€ 140,00
€ 150,00
€ 275,00
€ 150,00
€ 275,00

€ 140,00
€ 150,00
€ 275,00
€ 150,00
€275,00

€ 140,00
€ 150,00
€ 325,00
€ 200,00
€ 325,00

Voor het plaatsen van een beamer wordt er € 14,54 in rekening gebracht.
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OPSTELLING & CAPACITEITEN ZALEN
U-vorm

Classroom

Theater

Boardroom

Cabaret

IJssel/Maas
34 m2

16

n.v.t.

n.v.t.

16

n.v.t.

Waal
42 m2

18

n.v.t.

n.v.t.

18

n.v.t.

Rijn
115 m2

40

60

140

45

140

Nederrijn
100 m2

24

24

75

24

74

Zaal
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Koffie
& Thee
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Los te bestellen
Karaf water
Karaf melk/karnemelk
Karaf jus d’orange/vruchtensap
Chaudfontaine 0,5 L
Frisdrank 0,5 L
Yoghurtdrink 200 ml

€ 1,38
€ 2,21
€ 2,57
€ 1,82
€ 1,82
€ 1,05

.

Lekker voor bij
de koffie
Plak roombotercake
Gevulde koek uit eigen oven
Petit fours
Roomboter koekjes (2 p.p.)
Mini muffin (2 p.p.)
Plak ontbijtkoek
Candybar
Kaasbroodje
Saucijzenbroodje
Fruitsalade

1.
€ 0,74
€ 1,43
€ 2,15
€ 0,51
€ 1,71
€ 0,91
€ 0,94
€ 1,82
€ 1,82
€ 2,36
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Vergaderservice

Deze service wordt bezorgd op zaal/kantoor en
bestaat uit 2 kopjes koffie/thee plus een koekje per
persoon.

Prijs per persoon: € 3,08

Ontbijt
arrangementen

2.

Werkontbijt ‘De Maas’

Ons ‘Maas-ontbijt’ bestaat uit vers afgebakken
croissants, pistoletjes, zachte bollen en
krentenbollen. Deze worden belegd met
kaas en vleeswaren. Tevens zal er een verse
fruitsalade worden bereid.

7

Prijs per persoon: €8,84
Onze ontbijtarrangementen zijn afwisselend en divers,
allemaal inclusief melk, karnemelk en jus d’orange. U
kunt vanaf 10 personen een ontbijt bij ons reserveren.
Uit ervaring weten wij dat twee broodjes of vier minibolletjes voldoende zijn. Verwacht u hier echt van af te
wijken, dan vernemen wij dat graag van u.

1.

Werkontbijt ‘De Rijn’

Ons ‘Rijn-ontbijt’ bestaat uit vers afgebakken
croissants, pistoletjes en zachte bollen belegd met
kaas en vleeswaren. Boter wordt apart geserveerd.

Prijs per persoon: € 5,70

3.

Werkontbijt ‘De Waal’

Ons
‘Waal-ontbijt’
bestaat
uit
minidanish,
minicroissants, diverse minimuffins en minibollen
met een assortiment van zoet beleg en boter.
Hierbij kunt u denken aan hagelslag, vruchtenhagel,
chocoladepasta en jam. Daarnaast serveren wij
driehoeksandwiches met diverse kaas en vleeswaren
en verse fruitspies aan toegevoegd. De broodjes zijn
allemaal vooraf belegd en kunnen zo van de schaal
of het buffet worden genuttigd.

Prijs per persoon: € 11,12
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werk

Lunch

1.
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Werklunch ‘Utrecht’

Onze werklunch ‘Utrecht’ bestaat uit eenvoudig
belegde zachte bolletjes, pistoletjes (2 per persoon)
en een krentenbol.
Daarnaast serveren wij een stuk handfruit. Als
dranken serveren wij melk, karnemelk en jus
d’orange.

Prijs per persoon: € 8,55

2.

3.

Werklunch ‘Gelderland’

Onze werklunch ‘Gelderland’ bestaat uit een mini
krentebol en heerlijk belegde mini bolletjes (totaal
4 per persoon) met luxe beleg, voorzien van een
garnituur van sla, tomaat, komkommer en ei.
Daarnaast serveren wij een verse fruitsalade. Als
dranken serveren wij melk, karnemelk en jus d’orange.

Prijs per persoon: € 13,68

Los bij te bestellen
Werklunch ‘Overijssel’

Onze werklunch ‘Overijssel’ bestaat heerlijk belegde
zachte bolletjes en harde broodjes (2,5 per persoon)
voorzien van een garnituur van sla, tomaat,
komkommer en ei.
Daarnaast serveren wij een stuk handfruit. Als dranken
serveren wij melk, karnemelk en jus d’orange.

Prijs per persoon: € 10,55
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kop soep
Warm gevulde wrap
Saucijzenbroodje / kaasbroodje
Broodje kroket met mosterd
Krentenbol
Handfruit
Maaltijdsalade
Fruitsalade
Minimuffins (2 p.p.)
Melk (karaf)
Karnemelk (karaf)
Jus d’orange (flesje 0,3 L)
PDX Brainshake - Smoothie
Yoghurt

€ 1,71
€ 3,05
€ 1,82
€ 2,28
€ 0,56
€ 0,87
€ 4,01
€ 2,29
€ 1,71
€ 2,21
€ 2,21
€ 2,65
€ 3,27
€ 0,82

zakelijke

Lunch

Tafel reserveren? Zakelijk lunchen kan
in ons restaurant aan een gedekte tafel.
Laat het ons weten en wij verzorgen uw
lunch, zodat u enkel nog hoeft aan te
schuiven.

1.

Broodlunch
‘Middelburg’

Onze broodlunch ‘Middelburg bestaat uit;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soep
Diverse soorten gesneden brood
Diverse broodjes
Krentenbollen
Diverse vleeswaren
Diverse soorten kaas
Diverse soorten zoet beleg
Roomboter en halvarine
Frituursnacks
Melk / karnemelk
Jus d’orange
Fruit
Koffie / thee

2.
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Broodlunch
‘Breda’

Onze broodlunch ‘Middelburg bestaat uit;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luxe voorgerecht
Diverse soorten gesneden brood
Vers afgebakken broodjes
Krentenbollen
Diverse luxe vleeswaren
Diverse soorten luxe kaas
Diverse soorten zoet beleg
Roomboter en halvarine
Warme snacks
Melk / karnemelk
Jus d’orange
Fruit
Koffie / thee

Prijs per persoon: € 14,53
Prijs per persoon: € 16,47
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High
Tea
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Onze High Tea wordt
geserveerd op diverse
etagères en bestaat uit:

SANDWICHES & SAVOURIES

Wij serveren 3 fingersandwiches en een mini-wrap per
persoon met:
• Ei, bacon en tomaat
• Gerookte kip, tomaat en ijsbergsla
• Brie met tomaat
• Miniwrap met gerookte zalm, roomkaas en komkommer

PASTRIES & SWEETS

•
•
•
•

Cheesecake met bosvruchten of Chocolade-amandeltaart
Luxe bonbons
Verse fruit salade)
Minimuffin

Daarnaast serveren wij natuurlijk heet water uit een theepot
en heeft u de keuze uit diverse soorten thee.

Prijs per persoon: € 15,46
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Borrel

1.

Dranken

Frisdranken (0,5 L)
Bier (per flesje)
Fles wijn (wit, rood of rosé)
Prosecco
Champagne (huismerk)

2.

Koude borrelhapjes

3.

Warme borrelhapjes

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kaas (per blokje)
Worst (per schijfje)				
Gemengde luxe noten (per schaaltje)				

Bitterballen (prijs per hapje)				
Nasi -, bamihapje (prijs per hapje)		
Gehaktballetjes, kipnuggets etc. (prijs per hapje)		
Miniloempia’s met chilisaus (prijs per hapje)		
Minikaassoufflés (prijs per hapje)
				
Vlammetjes met chilisaus (prijs per hapje)			
Petit Crolines (2 p.p.)			

€ 1,82
€ 1,54
€ 15,86
€ 21,94
€ 38,51
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€ 0,74
€ 0,74
€ 1,99

€ 0,79
€ 0,79
€ 0,79
€ 0,79
€ 0,79
€ 0,79
€ 1,71
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Luxe
hapjes

1.
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Bij minimale afname voor 10
personen, gelden de volgende
aanbiedingen:
• 4 hapjes gemengd voor:
		€ 7,17 per persoon
• 6 hapjes gemengd voor:
		€ 10,71 per persoon
• 10 hapjes gemengd voor:
		€ 18,00 per persoon

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koude hapjes

Garnaal met guacamole
Prikker cervelaat, peterselie en een sweetpepper
Gevuld ei
Toast van carpaccio, rucola en Parmezaanse snippers
Prikker van tomaat, mozzarella en basilicum
Roggebrood met blauwe kaasmousse en cherrytomaat
Miniwrap van komkommer, roomkaas en pijnboompitten
Miniwrap van gerookte zalm, roomkaas en dille
Miniwrap van kipfilet, ijsbergsla en een yoghurtdressing
Gamba gemarineerd in soja met wasabi en tomaat
Spiesje van Beemster kaas, abrikoos en tomaat
Verkade mini toast met Amsterdamse ossenworst en ui
Bruschetta van ciabatta brood met tomaat, basilicum en olijfolie
Gevuld cherrytomaatje met spek, ui en mayonaise (mini BLT)
Komkommer gevuld met roomkaas
Glaasje gevuld met een licht aardappelsoepje, kervel, Hollandse
garnalen, appel, dille en yoghurt

Prijs per hapje: € 1,99

2.

•
•
•
•
•
•
•
•

Warme hapjes

Prikker van kipsaté
Prikker van varkenshaassaté
Balletje gehakt in een balsamicodressing
Gamba gemarineerd in knoflook met Italiaanse tuinkruiden
Terriyaki spies, per twee
Japanse oven-kipbitterbal met een kruidige teriyakisaus
Gefrituurde vegeatrische dim-sum met sojasaus
Shot kerriesoep met garnaal

Prijs per hapje: € 1,99
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Event/
diner

Spaans buffet.

Paella van kip en mosselen, Spaanse tortilla’s met salami,
Catalaanse kip met abrikozen, rozijnen en brandenwijn,
pollo al ajillo (kip in knoflooksaus) of patatas bravas.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de gerechten
waaruit dit buffet kan bestaan.

Tex-Mex buffet.
U kunt ook bij PDX Services terecht voor het cateren
van uw evenement. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm
van een BBQ, een buffet of wellicht een walking-dinner.
Tevens kunnen wij 3- 4- of 5-gangen maaltijden op
maat verzorgen.
Een greep uit de mogelijkheden staat hieronder en
naast vermeld. Heeft u speciale wensen of geheel
andere ideeën, dan denken wij graag met u mee om
een geslaagd evenement te verzorgen.

Dit Tex-Mex buffet kan bijvoorbeeld bestaan uit
gerechten als Chili con carne met witte rijst, diverse
wraps of een heerlijke guacamole met tortilla chips.
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Indisch buffet.

Indische gerechten die bij dit buffet geserveerd kunnen
worden zijn bijvoorbeeld; huisgemaakte nasi, Daging
Campur Pedis (pittig rundvlees met bamboe en mais),
kip met mango-chilisaus of kleine rempeng balletjes in
satésaus.

Pizzaservice.

Wij stellen de heerlijkste pizza’s voor u samen. In
overleg met ons heeft u de keuze uit diverse varianten
met de toppings die u het beste smaken.

Frans buffet.

Bij dit buffet kunt u denken aan een heerlijke boeuf
bourguignon (stoofpot van rundvlees), verse quiche,
huisgemaakte pommes duchess, of voor de liefhebber
een vispotje van diverse vissoorten.

Italiaans buffet.
Bekende Italiaanse gerechten waaruit dit buffet kan
bestaan zijn; kaas tortellini, vegetarische lasagne,
gegrilde kipfilet met pesto roomsaus of een eenvoudige
pasta met een huisgemaakte saus van gorgonzola.

Grieks buffet.
Dit buffet laat u kennis maken met typisch Griekse
gerechten zoals bijvoorbeeld Keftedakia (balletjes van
vlees in een verse tomatensaus) of de traditionele
Solomos (zalmfilet met witte wijnsaus). Ook mogen de
pitabroodjes natuurlijk niet ontbreken.
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LEVERINGS
VOORWAARDEN

TARIEVEN

Alle in deze banquetingmap genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

PERSONEELSKOSTEN

Onze leveringservice zit eigenlijk heel simpel in elkaar. Laat de bestelling op de door u
aangegeven plaats en tijd bezorgen. U kunt er natuurlijk voor kiezen om uw banquetingwens
niet alleen te laten leveren, maar ook laten verzorgen door ons. Dan staan we op de
gewenste plaats en tijd op u te wachten met een vriendelijke glimlach en blijven wij de door
u aangegegeven tijd aanwezig; de personeelskosten hiervoor bedragen € 27,45 per uur.
Mocht er na de banqueting nog een activiteit plaats gaan vinden die dag - geef dit dan even
door. Dan haalt onze collega’s de banqueting na afloop op. Zodat de ruimte beschikbaar
is voor een volgend gebruik. Indien er zekerheid is over het feit dat de ruimte niet meer
gebruikt zal worden, dan zal de banqueting in dat geval tenminste ‘voor’ de volgende dag
opgehaald worden.
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ANNULEREN

Dient u onverhoopt een bestelling te annuleren? Geen probleem bij PDX Services, mits de
annulering tijdig wordt doorgegeven. Hieronder onze banqueting voorwaarden.

Kosteloos

Annuleringen voor 12:00 uur, 2 werkdagen voor de bijeenkomst/het evenement zijn
kosteloos.

20% doorbelasting

Bij annuleringen voor 12:00 uur, de dag voor de bijeenkomst/het evenement zijn wij
genoodzaakt 20% van de kosten door te belasten.

70% doorbelasting

Bij annuleringen 4 uur voor aanvang van de bijeenkomst/het evenement zijn wij genoodzaakt
70% van de kosten door te belasten.

100% doorbelasting

Bij annuleringen binnen 4 uur voor aanvang van de bijeenkomst/het evenement zijn wij
genoodzaakt 100% van de kosten door te belasten.

Annulering externe leveranciers

Bij annuleringen van evenementen waar inhuur van goederen voor is geregeld kunnen de
annuleringskosten afwijken. Indien mogelijk zullen wij u hierover vooraf informeren.

Alle annuleringen dienen via ‘pdx-rijnpoort@online.nl’ te worden gemeld.
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