Raadhuizen en De Rijp
De Raadhuizen
De mooiste vergaderlocaties in de omgeving van
Alkmaar, Purmerend en Amsterdam vindt u in
Graft en De Rijp. Hier staan twee pittoreske
raadhuizen vol van historie en gesitueerd in een
prachtige omgeving. Beide raadhuizen staan in
het oude centrum en worden sinds jaar en dag
veelvuldig gebruikt als vergader- en trouwlocatie
in combinatie met een mooie rondvaart en rondwandelingen door het oude centrum.

Vergaderen in De Rijp
DE RAADHUIZEN VAN
GRAFT & DE RIJP
Anno 1613 | Anno 1630
Kleine Dam 1 De Rijp & Raadhuisstraat 24 Graft
www.dagjederijp.nl
Reserveren en informatie:
Jaap Klaver | Raadhuisstraat 21 | 1484 EN Graft
T. 0299 676987 | E: info@dagjederijp.nl

De Rijp, het mooiste dorp van Holland...

Dagje De Rijp

De Rijp bevindt zich net boven Amsterdam en
vlakbij Alkmaar temidden van natuur- en recreatiegebied de Eilandspolder. Het zich door de houten
gevels en smalle straatjes typerende dorp werd
rijk door haring- en walvisvangst en het verwerken
van hennep tot o.a. touw en zeildoek.
Het oude centrum is heden ten dage nog steeds te
bewonder-en in diezelfde weelderige, maar ook
vooral sfeervolle glorie van toen.

Vergaderen in De Rijp

Grote Dam 3 | 1483 BK De Rijp | Tel. 0299 671496
www.wapenvanmunster.nl

Beter wordt het niet!

Beter wordt het niet!

Het Wapen van Munster
In Het Wapen van Munster kunt u zowel terecht voor een (h)eerlijke
lunch of driegangenmaaltijd, als voor een exquise diner van bijvoorbeeld zeven gangen. Het kan allemaal. De menukaart is enorm
uitgebreid, daardoor kunt u als gast naar hartelust kiezen en zelf uit
het menu uw lunch of diner samenstellen. Daarnaast is de keukenbrigade gewend op persoonlijke wensen van de gasten in te spelen.
Puur, eerlijk eten in een huiskamersetting
Kenmerkend voor de keuken is dat de gasten eerlijke, pure vis- en
vleesgerechten krijgen voorgeschoteld. Ook mensen die vegetarisch
willen eten, komen niets tekort. In de keuken van Het Wapen van
Munster ligt het accent op (dag)verse vis en streekproducten. Voor
de vleesgerechten werkt men uitsluitend met zorgvuldig geselecteerd
vlees. Met de diverse gerenommeerde toeleveranciers wordt al vele
jaren samengewerkt

Raadhuis informatie
Country Home Cooking

Algemene informatie:

Cateraar Naomi Zaalberg verzorgt in de raadhuizen catering op
locatie. Haar kleurrijke en overheerlijke gerechten zijn seizoensgebonden en staan dicht bij de natuur. De broden worden zelf
gebakken met de puurste ingrediënten. Naar uw wensen wordt de
lunch of het buffet samengesteld maar ook een borrel of receptie
met heerlijke hapjes behoort tot de mogelijkheden.

Beschikbaarheid: gehele jaar
Toegankelijkheid: (ballustrade) en lift (alleen in De Rijp)
Ruimte: vergaderen tot 16 pers. / receptie-presentatie e.d. tot 50 pers.
Parkeren: voldoende
Geluidsapparatuur: beamer/scherm/flipover (prijs in overleg)
Toiletten: (invaliden)toilet aanwezig
WIFI: ja

Zie de website www.countryhomecooking.nl voor alle informatie
Overnachten:
B&B Pakhuys De Rijp, 06-27 06 60 67 of
Zie de website www.pakhuysderijp.nl voor alle informatie
Bereikbaarheid:

Specialiteiten per maand
Elke maand bieden wij u wisselende, seizoensgebonden specialiteiten.
Dagverse gerechten die wij naast de bestaande menukaart serveren.
U kunt bij ons terecht voor:
Lunch | Diner | Buffet | A la carte | Keuzemenu’s (vanaf € 32.50)
HighTea … en al uw andere wensen!

Zowel vanuit Amsterdam, Alkmaar en Purmerend zijn wij uitstekend
te bereiken met de bus en auto in slechts 20 minuten. Er is voldoende
parkeergelegenheid.

Extra mogelijkheden:
Excursies:
Verras uw collega’s en reserveer naast de ruimte ook een pauze-element:
- Rondvaart met schipper door de Eilandspolder: duur min. 1 uur € 8,- p.p.
- Rondwandeling met gids door oude centrum: duur min. 1 uur € 5,- p.p.
Bezoek aan onze musea:
Zie voor alle mogelijkheden: www.dagjederijp.nl

Zie de website www.wapenvanmunster.nl voor alle informatie.

De lunch- en dinermogelijkheden zijn grenzeloos!

Prijzen 2016:
Eerste 2 uur: € 100,Dagdeel: € 175,Schoonmaakkosten eenmalig: € 35,Koffie/thee per kan: € 15,Water/fris: € 2,50 per flesje
Ontvangst met koffie en appelgebak: € 6,- p.p.

Niets hoeft, alles mag! 		

Informeer.

