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Een inspirerende locatie is een goede basis voor uw zakelijke bijeenkomst of vergadering. Partycentrum Witven beschikt over unieke vergaderruimtes in een prachtige omgeving op slechts 5 min van de A2 en Eindhoven.

Uiteraard zijn er allerlei mogelijkheden om een vergadering 

te combineren met een culinaire aanvulling, 

maar ook combinaties met 

teambuilding activiteiten zijn mogelijk. 
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Restaurant
Het restaurant is een sfeervolle ruimte aan de voorzijde van ons 
pand, met zitgelegenheid voor ongeveer 45 personen. 
Hier kunnen we een geweldige lunch, diner of borrel verzorgen.

Genderzaal
De Genderzaal is onze kleinste zaal, deze heeft een schuifwand waardoor 
een open ruimte gecreëerd kan worden die aansluit bij het restaurant. 
Zowel aan de voor- als achterzijde ligt een terras die vanuit de zaal met 
grote openslaande deuren te bereiken zijn.

Dommelzaal
De Dommelzaal is onze grootste zaal. Deze kan ingericht worden voor 
een vergadering of bijvoorbeeld voor een mooie feestavond. 
Aanliggend is een overdekt terras en door de schuifwand kan deze 
gecombineerd worden met de Runzaal.

Runzaal
Deze ruimte is het iets kleinere broertje van de Dommelzaal. Net als zijn 
grote broer is er een overdekt terras, een vaste bar en grote raampartijen 
waardoor je uitkijkt over het Witven. 

Waterterras
Misschien wel onze mooiste ruimte. Het Waterterras begint op het 
strand en loopt ongerveer 10 meter het Witven in. Deze ruimte is 
ideaal voor trouwceremonies, zomerse borrels of een bbq.

Onze ru
imtes

Maximale 

opstell
ingen



4-uurs vergaderarrangement
(vanaf 20 personen incl. zaalhuur)
- Onbeperkt koffie, thee en ijswater
- Snoepwaren en wisselende patisserie

- Zaalhuur plenaire zaal ochtend/middag of avond
- Beamer, projectiescherm, microfoon en flip-over 
- Draadloos internet

€ 9,00

4-uurs vergaderarrangement + lunch
- Onbeperkt koffie, thee en ijswater
- Snoepwaren en wisselende patisserie
- Uitgebreid lunchbuffet

- Zaalhuur plenaire zaal ochtend/middag of avond
- Beamer, projectiescherm, microfoon en flip-over 
- Draadloos internet

€ 24,50
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arrangementen

Vanaf 8p.
€ 35,00

Vanaf 15p.€ 30,50

8-uurs vergaderarrangement 
- Onbeperkt koffie, thee en ijswater
- Snoepwaren en wisselende patisserie
- Flesje frisdrank
- Uitgebreid lunchbuffet

- Zaalhuur plenaire zaal ochtend en middag
- Beamer, projectiescherm, microfoon en flip-over 
- Draadloos internet

Vanaf 8p.

€ 68,75

Vanaf 15p.€ 60,50

12-uurs vergaderarrangement 
- Onbeperkt koffie, thee en ijswater
- Snoepwaren en wisselende patisserie
- Flesje frisdrank
- Uitgebreid lunchbuffet
- keuzemenu, bbq of buffet White Lake   

- Zaalhuur plenaire zaal gehele dag
- Beamer, projectiescherm, microfoon en flip-over 
- Draadloos internet



Vergaderborrelarrangement (2 uur)
Onbeperkt (speciaal) bier, fris, vruchtensappen en wijn.
Zoutjes op tafel en 3 ronden bittergarnituur.

€ 12,50

Lunchbuffet
Een kop soep, diverse broodsoorten, een warme snack, 
2 soorten salades, vleeswaren, kaas, zoetwaren, vers 
fruit en melk/jus d’orange 

Keuzemenu Boszicht
(dit menu wisseld en wordt aangepast aan het seizoen)
- Seizoenssoep
- Rundercarpaccio
- Zalmtartaar

- Varkenshaas met paddenstoelensaus
- Zalm met kruidige Hollandaisesaus

- Seizoens coupe
- Chocolade mousse met bananen ijs 

Keuzemenu White Lake
(dit menu wisseld en wordt aangepast aan het seizoen)
- Seizoenssoep
- Rundercarpaccio
- Gebakken gamba’s 

-Spoon of duo kroketjes

- Entrecote met zwarte knoflooksaus
- Kabeljauwfilet met wittewijnsaus saus

-Grand dessert

Dinerspel 
Met onze dinerspellen geniet u van een heerlijk diner waarbij u 
tussen de gangen uitgedaagd wordt door een spel waarin veel 
teambuilding elementen zijn verwerkt zoals samenwerken, 
vertrouwen, communiceren en besluiten nemen. 

Enkele voorbeelden zijn: 
Wie is de Mol?, Ik hou van Holland en Moordiner. 

Al deze spellen worden ook in het Engels aangeboden.
  

vanaf  

€ 40,50

Losse aanvullingen

Zaalhuur (subzaal) 1 dagdeel € 100,-

   2 dagedelen € 175,-

Extra flipover    € 15,00

Beamer + scherm    € 25,00

Healty Break      € 4,00 p.p.

assortiment gezonde hapjes en vruchtensappen

Onbeperkt frisdrank   € 4,00 p.p.

€ 21,50
€ 27,50



€ 19,75
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Warm:
Canadese suikerham; 
 Met bruine suiker bereide warme beenham, overgoten met cognac
Kip Teriyaki; 
 Mals kippevlees op Oosterse wijze bereid met taugé, bosui en paprika
* Witte rijst of pasta naar keuze

Koud: 
Gegarneerde vleessalade
Kempische boerenham met Waldorfsalade
Garnalensalade
Hollandse haring 
Salade pittige kruidenkip uit de oven
Fruitsalade 
Groene salademix
Diverse sauzen 
Diverse broodsoorten met kruidenboter; 
 vers afgebakken brood met huisgemaakte kruidenboter

White Lake

€ 24,00

Warm:
Kalfsvlees met champignons; 
 In royaal gevulde champignonsaus gebraiseerd kalfsvlees
Gepocheerde zalm; 
 Zachtjes gegaarde zalmfilet met Hollandaisesaus
Aardappelgratin; 
 In de oven gebakken aardappel met kaas gegratineerd
Gestoofde groene groenten met kruidenboter

Koud:
Gegarneerde vleessalade 
Kempische ham met gewelde pruimen 
Pastasalade met groene pesto 
Rosbief met “Pickles”; 
 Gesneden rosbief met pittige, zoetzure groenten
Limburgse beekforel
Verse hele zalm; 
 Hele gepocheerde zalm met garnituur van surimikrab en zoete aardappel
Tonijnsalade 
Seizoensalade
Groene gemengde salade
Fruitsalade
Diverse sauzen 
Diverse broodsoorten met kruidenboter; 
 vers afgebakken brood met huisgemaakte kruidenboter



BBQ White lake
  €24,00

Vleessoorten:

Saté van varkenshaas

Gemarineerde kipfilet

Rundersaucijs

Varkensfilet
Garnalenspies

Buffet:
Aardappelsalade: Roseval uit de oven met grove mosterdmayonaise

3  Salades:  frisse salades van het seizoen

Fruitsalade:  salade van het seizoen

Sauzen:  zigeunersaus, knoflooksaus, satésaus

Diverse broodsoorten met kruidenboter; 

 vers afgebakken brood met huisgemaakte kruidenboter

BBQ Beer and Meat  €21,75Vleessoorten:
Grieks varkensfilet met tzatziki-sausKipsaté met ketjap-marinadeHamburger van rundvleesIn kerrie gemarineerde speklap

Buffet:
3  Salades : frisse koude salades, passend bij uw barbecue
Fruitsalade: diverse soorten fruitSauzen: whiskysaus, zigeunersaus, knoflooksaus en warme satésaus
Diverse broodsoorten met kruidenboter;  vers afgebakken brood met huisgemaakte kruidenboter

Vraag een vrijblijvende offerte aan!
Zoekt u een mooie, inspirerende locatie voor uw vergadering training of 
meeting wacht niet en vraag vrijblijvend een offerte aan. 

Runstraat 40 
5504 PD, Veldhoven 

040 253 2727 
info@witven.nl 
www.witven.nl


