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Vergad
eren

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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Onze ru
imtes

RestaurantHet restaurant is een sfeervolle ruimte 
aan de voorzijde van ons pand,met zitgelegenheid voor ongeveer 

45 personen. Hier kunnen we hier 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.



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. 

Watert
erras

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.

Dommelza
al

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.



Maximale 

opstell
ingen



4-uurs
 verga

derarr
angement €8,50 p.p. 

vanaf 20 personen zaalhuur incl.

Gratis parkeren

Microfoon beamer en projectiescherm

Gebruik van flip-over met papier en stiften

Draadloos internet

Onbeperkt koffie, thee en ijswater

 Snoepwaren en cake

8-uurs vergaderarrangement vanaf 8 personen €31,00 euro vanaf 15 personen €26,75 euro 
Gratis parkeren
Microfoon, Beamer en projectieschermGebruik van flip-over met papier en stiftenDraadloos internet

Uitgebreid lunchbuffetOnbeperkt koffie, thee en ijswaterSnoepwaren en cake      

Standaard 

vergad
er 

arrangementen



na 

borr
elen

Toast momentProsecco    €3,75
Champagne    €4,50
Non alcoholische toast  €2,50

borrel arr
angement €12,50 p.p.

2 uur naborrelen incl. :

Frisdranken, vruchten sappen, 

(speciaal) bieren, huiswijnen, 

zoutjes en 3 rondes bittergarnituur.

Dit arrangement is alleen te boeken 

i.c.m. een vergader arrangement 



Keuze m
enu

Voor

geserveerd met stokbrood en dippings

Pasteitje kalfsragout

Rundercarpaccio +€2,50

Garnalen cocktail

Romige champignonsoep

Hoofd

Geserveerd met wedges en een frisse salade

Spies van kippendijen

Varkenshaas

Zalm filet

ceasar Salade 

Na

Kies je voor iets kouds of toch lekker warm

Creme brûlee 

Seizoensfruit met sorbet ijs

Koffie of thee

Keuze menu

Voorgeserveerd met stokbrood en dippings
Rundercarpacciozalm carpaccioRomige tomatencrème soep

HoofdGeserveerd met wedges en een frisse salade
PeppersteakRib eyeSpiesje van gamba’sKeuze Salade

NaKies je voor iets kouds of toch lekker warm
Brownie met vanille ijs

Citroencrème met sorbetijsGroene dameKoffie of thee

€26,00 

€23,50 



Keuze m
enu  

Voor

Geserveerd met stokbrood en dippings

Rundercarpaccio 

Vitello tonato

Zalm carpaccio

courgettesoep

Tussen

Even de smaakpapillen voorbereiden

champagne spoom

aarbijenspoom

Hoofd

Geserveerd met wedges en een frisse salade

Peppersteak

Rib eye

Spiesje van gamba’s

Keuze Salade

Na

Kies je voor iets kouds of  toch lekker warm

Vanille mouse met licor 43 en kokos ijs 

Brownie met een bol vanille ijs

Kaasplankje (meerprijs €3,50)

Koffie met amaretto

Onze keuze menu’s zijn ook 
leuk te combineren met een 

dinerspel!

Of met een van onze 
teambuilding activiteiten.

€28,50 



Walking diner €27,25p.p.

Met het walking diner wordt u in 6 gangen telkens verrast met de lekkerste gerechtjes. Brood en dippings apart op tafels-----------------------------------------------1--------------------------------------------------------* Amuse op lepel of op verse toast 

-----------------------------------------------2--------------------------------------------------------* Glaasje krachtige paddenstoelen bouillon met een kerrieschuim* Glaasje dubbelgetrokken bouillon van het seizoen (lams-runder, wild of vis)* Glaasje Witvens crème van gevogelte met tuinkruiden
------------------------------------------------3------------------------------------------------------* Spiesjes van ossenhaas; Gemarineerde ossenhaas op een spies met zoete Portsaus*Tongrol met zalm; Gepocheerde tong/zalmrol in een Hollandaise saus-------------------------------------------------4-----------------------------------------------------* Lamsvlees met honing-tijmsaus of varkenshaasfilet met champignon-crèmesaus* Gamba’s; Twee grote garnalen met een garnalen-roomsaus en bieslook--------------------------------------------------5----------------------------------------------------* Rouleau van gevogelte; Gebakken rol gevuld met kip en parelhoen met dragonsaus* Gebakken zalm; Mootje gebakken zalm met Teriyaki, taugé, bosui en knolselderij

Alle gerechtjes worden geserveerd met een wisselend aardappel- en groentegarnituur.
---------------------------------------------------6---------------------------------------------------*Dessert surprise:

Petit dessert met diverse smaken, een echte verrassing uit de keuken.



Shared dining
€27,25p.p.

Met ‘shared dining’ deel je het assortiment aan gerechten welke per gang op het midden van de tafel worden gezet. Iedereen kan alles proeven of juist gaan voor zijn of haar favoriet.

Voor
geserveerd met stokbrood en dippings

Visplank 
Met gerookte zalm, 

Vleesplank
Met carpaccio, 

Hoofd
Geserveerd met wedges en een frisse salade

Kip teriyaki spiesjes
Gevulde tongrolletjes met zalm 

Na
Laat je verrassen

Grand dessert



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

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

Buffet Heerlijkheid
€19,75/€19,25/€18,50

Buffette
n

Genoemde prijzen vanaf: 20/50/100 personen



Warm:
Kalfsvlees met champignons; 
 In royaal gevulde champignonsaus gebraiseerd kalfsvleesGepocheerde zalm; 
 Zachtjes gegaarde zalmfilet met HollandaisesausAardappelgratin; 
 In de oven gebakken aardappel met kaas gegratineerdGestoofde groene groenten met kruidenboter

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

Buffet White lake 

€24,00/€23,75/€22,50



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

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



Diner

spell
en

Kosten v.a. 10 personen: € 44,50 p.p.
Kosten v.a. 30 personen: € 42,50 p.p. 
Kosten v.a. 60 personen: € 40,50 p.p. 

Zoekt u een leuke activiteit met collega’s?

Kom dan bij ons genieten van een heerlijk 

3-gangen diner of buffet

i.c.m. een dinerspel.

In samenwerking met “Wrkshop” bieden wij 

de leukste en lekkerste avondjes uit.



ZandsculpturenVroeger als kind kon je uren spelen met een schep en 
emmer om mooie zandkastelen te bouwen. Weer even helemaal dat kind in jezelf herontdekken? 
Wij bieden jou de mogelijkheid om je creatief helemaal uit 
te leven met deze leuke workshop. Wedden dat je het nog niet verleerd bent, anders helpen onze instructeurs jou met tips en trucs.Prijs voorbeeld: 25 personen (€45,00) 4uur vergaderen, lunch en zandsculpturen

‘s Ochtends goed vergaderen, lekker lunchen 

en ‘s middags een leuke teambuilding activiteit. 

Een aantal voorbeelden vindt u hieronder, 

uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden 

zowel in de activiteiten als in vergaderen en catering.  

Expeditie robinsonSnelheid, creativiteit, intelligentie en een goede samenwerking zijn de sleutelwoorden tot succes tijdens Expeditie Robinson!
Prijs voorbeeld: 
25 personen (45 euro) 4uur vergaderen, lunch en expeditie robinson

Team
 

build
ing



Losse
 

items

Losse drankkaart

Koffie/thee  €1,90
Fris   €1,90
Vruchtensappen €210
Tap bier  €2,10
Speciaal bier   vanaf €3,10 
Huiswijn  €3,20

Losse l
unch item

s

* Soep van de dag   €3,25

* Zachte belegde broodjes  €2,25

* Harde belegde broodjes  €2.75

* Warme snack   €2,00

Av-materialen
Flipover  €15,00
Beamer + scherm €25,00
Zaalhuur 
 1 dagdeel €90,00
 2 dagdelen €170,00
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Restaurant/partycentrum Witven

Runstraat 40
5504PE Veldhoven

Telefoonnummer: 040-2532727

Email: info@witven.nl


