KASTEEL

GRAND CAFÉ

Vanwege de unieke combinatie publiek, onderwijs

Waar voorheen de paarden gevoed en

en beleid is een zakelijke bijeenkomst in Kasteel

geborsteld werden, is nu in het koetshuis

Groeneveld meer dan een vergadering; het

Grand Café Groeneveld gevestigd. U kunt hier

is een ontmoeting. Als buitenplaats voor stad

terecht voor een uitgebreide zakelijke lunch

en land is Groeneveld dé plek om buiten de

van biologische streekproducten met uw collega’s

gebaande paden te denken. Een vrijplaats voor

ZALEN

de geest.

of relaties of voor een lekkere sandwich tussen
twee afspraken door.

Staatsbosbeheer heeft de historische kasteelkamers en -zalen, de koetshuiszolder en zelfs
de kasteelkeuken en linnenkamer opengesteld,
evenals het park en de kasteeltuin. U bent er
welkom voor uw zakelijke bijeenkomsten, van
borrel tot workshop of conferentie. In groot of
klein gezelschap, binnen of in de buitenlucht,
eenvoudig of uitgebreid: de mogelijkheden zijn
eindeloos. De ruimtes in kasteel en koetshuis
bieden een verscheidenheid aan mogelijke
opstellingen en capaciteiten tot ongeveer
150 personen.

Contactgegevens
Grand Café Groeneveld

Groeneveld 2

W: www.grandcafegroeneveld.com

T: 035 - 542 11 92 Grand Café Groeneveld

3744 ML Baarn

E: info@grandcafegroeneveld.com

T: 035 - 542 04 46 Kasteel Groeneveld

MOGELIJKHEDEN

CONTACT

Voor uw zakelijke bijeenkomsten in het

Voor meer informatie en reserveringen

Grand Café of het Kasteel bieden wij

van zalen in het kasteel:

diverse vergaderarrangementen. Met deze

reserverengroeneveld@staatsbosbeheer.nl

vergaderarrangementen wordt u culinair in de

of tel. 035-5480994.

watten gelegd. Van aankomst tot vertrek kunt
u heerlijk genieten van de pure producten die

Voor reserveringen in het Grand Café:

ambachtelijk en met passie bereid zijn.

info@grandcafegroeneveld.com

Zorgeloos vergaderen én ultieme vrijheid.

of tel. 035-5421192.

U kiest zelf het tijdstip waarop u pauzeert en
luncht.
Uiteraard kunt u ook alleen bij Grand Café
Groeneveld terecht voor uw zakelijke lunch of
bespreking. Het is centraal gelegen, vlakbij
de A1 en de A27, er is voldoende gratis
parkeergelegenheid en er is gratis wi-fi!
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