Wij begrijpen dat u op dit moment veel dingen moet regelen en het geen gemakkelijke tijd voor u zal
zijn. Daarom nemen wij graag een stuk van u uit handen door uw gezelschap in onze warme ambiance
te ontvangen.

U kunt uw koffietafel of ander type bijeenkomst bij ons organiseren met zowel een klein gezelschap als
groot gezelschap.
Parkkamer

|

Zittend: 36 personen

Staand: 50 personen

Restaurant

|

Zittend: 100 personen

Zittend + staand: 200 personen

Restaurant + terras

|

Zittend + staand: 250 personen

Bent u met een gezelschap van bijvoorbeeld 35 tot 80 personen dan kunnen wij een gedeelte van ons
restaurant specifiek voor uw gezelschap reserveren.
Voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw koffietafel kunt u contact opnemen via 040 214 66
40 of bij lage urgentie ook via de mail op thym@hotelparkzicht.nl. Wij spreken u altijd ook graag
persoonlijk om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, maar wanneer u dit via de telefoon
wilt bespreken is dit voor ons ook geen probleem.
Waarom kiezen voor Thym?






Persoonlijke service op maat
Warme ambiance
Gratis parkeren recht voor de deur
Aan het groene stadswandelpark
Ruim aanbod aan mogelijkheden
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Onbeperkt koffie, thee, water en jus
Div. soorten belegde broodjes wit en bruin (meerprijs luxe beleg: €2,50)
Krentenbollen. (met boter en/of kaas)
€17,50 per persoon

Onbeperkt koffie, thee water en jus
Div. soorten belegde broodjes wit en bruin (meerprijs luxe beleg: €2,50)
Krentenbollen. (met boter en/of kaas)
Kopje soep. (naar keuze)
€19,50 per persoon

Onbeperkt koffie, thee water en jus.
Kopje soep. (naar keuze)
Warme snacks (mini worstenbroodje, mini saucijzenbroodje en mini quiche)
Div. soorten belegde broodjes wit en bruin (meerprijs luxe beleg: €2,50)
Krentenbollen. (met boter en/of kaas)
€22,50 per persoon

Het is uiteraard ook mogelijk uw condoleance geheel op maat af te stemmen. Geef uw voorkeuren of
wensen door en wij verzorgen een offerte op maat. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de volgende
uitbreidingen (worden deze gerechten los besteld dan hanteren wij andere prijzen):
Kopje soep: €2,Broodje kroket: €2,50
Pasteitje: €5,Brabantse zult: €3,Brabantse worstenbroodjes: €3,-
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Onbeperkt koffie, thee, water en jus
Warm: bittergarnituur
Koud: Jonge kaas, worst, kaas stengels en chips
€17,50 p.p.
Overige drank op nacalculatie

Onbeperkt koffie, thee, water en jus

Warm: Bittergarnituur en bladerdeeghapjes
Glaasje pommodorisoep
Koud: Jonge kaas, worst, kaas stengels en chips
€20,- p.p.
Overige drank op nacalculatie

Onbeperkt koffie, thee, water en jus

Warm: Bittergarnituur en bladerdeeghapjes
Glaasje pommodorisoep
Koud: Jonge kaas, worst, kaas stengels en chips
Charcuterie waaronder diverse worst/ham met brood, mosterd en tapenades.
€22,50 p.p.
Overige drank op nacalculatie

Het is uiteraard ook mogelijk uw condoleance geheel op maat af te stemmen. Geef uw voorkeuren of
wensen door en wij verzorgen een offerte op maat.
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