Banqueting informatie
In het oosten van en 25 minuten van de bruisende stad Groningen ligt Landgoed Westerlee.
Gelegen in het prachtige Oldambt, te midden van een schitterend onontdekt stukje
Nederland. Landgoed Westerlee is gevestigd in de voormalige Heereboerderij genaamd
“Veldzicht”. De vroegere schuur van de boerderij uit 1910 herbergt onder de karakteristieke
balken schitterend ingerichte hotelkamers.
Landgoed Westerlee beschikt over 15 klassieke luxe kamers welke zijn voorzien van alle
comfort voor de zakelijke en toeristische gast voor een ontspannen verblijf. Achter de
Heereboerderij staat het voormalig koetshuis wat is omgetoverd tot een romantisch
bruidshuis.
Tevens beschikt Landgoed Westerlee over restaurant de Parelvisser, Brasserie van het
Landgoed, een bar met lounge, een groot terras, sauna, verwarmd buiten zwembad, gratis
wifi en meerdere multifunctionele ruimtes voor een bijeenkomst (personeelsfeest, partijen
en bruiloften) tot 400 personen.
Rondom het landgoed ligt 5 ha aan tuin, slingerpark en natuur. Met tegenover het landgoed
natuurlijk de Garst.
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Zeespecialiteiten restaurant de Parelvisser
In restaurant de Parelvisser geniet u van de beste kwaliteit aan vis en andere zee
lekkerneijen in een Jugendstil sfeer. Maar ook al het goede van het land kunt u hier vinden.
Kom proeven en geniet van de smaken van het Groninger land
Het menu
In restaurant de Parelvisser serveren wij een seizoens gericht, dagelijks wisselend menu. Hier
kunt u terecht voor een lunch of diner.
3 gangen menu € 29,50 | bijpassend wijnarrangement € 15,00
4 gangen menu € 39,50 | bijpassend wijnarrangement € 20,00
5 gangen menu € 49,50 | bijpassend wijnarrangement € 25,00
6 gangen menu € 59,50 | bijpassend wijnarrangement € 30,00

Brasserie van het Landgoed
In de graanschuur van de boerderij vindt u de brasserie. Hier kunt u terecht voor een ontbijt,
lunch, high tea of diner, uiteraard ook voor een kopje koffie of een borrel. Voor een lunch of
diner kunt u een keuze maken uit de geselecteerde gerechten van de kaart. Heeft u een
bepaalde voorkeur? Wij maken het u graag naar wens!
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Vergaderen bij Landgoed Westerlee
Met meerdere multifunctionele ruimtes voor maximaal 400 personen, diverse terrassen,
meerdere restaurants en een grote bar, biedt Landgoed Westerlee een legio aan
mogelijkheden voor uw vergadering, presentatie, netwerkborrel en/of diner.
Wij onderscheiden ons door de prachtige ligging omgeven door natuur en rust welke de
mogelijkheden biedt voor een tussen activiteit of korte break, de privé terrassen welke aan
onze zalen op de begane grond grenzen, een goede prijs/kwaliteitsverhouding, onze sfeer en
gastgerichtheid van onze medewerkers. Wij streven er naar uw verwachtingen te
overtreffen en uw wensen op elk vlak te voldoen.
Programma op maat
Wij nemen graag uw persoonlijk wensen door om vervolgens een programma op maat voor
u te maken. Op de dag zelf staat onze gastheer/vrouw de gehele dag voor u klaar om uw
verblijf vlekkeloos te laten verlopen.

Vergaderarrangementen
Bij al onze vergaderarrangementen zit het volgende inbegrepen:
• Ontvangst met koffie of thee
• Gebruik van plenaire vergaderruimte
• Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater in de plenaire vergaderruimte
• Verfrissende pepermuntjes
• Papier en pennen
• Whiteboard, flip-over, stiften (worden op verzoek geplaatst)
• Gratis wifi
• Persoonlijke service van de gastheer/vrouw
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Arrangementen met bijbehorende prijzen en aanvullingen op bovenstaande:
4-uurs vergaderarrangement à € 17,50 p.p.
• Gebruik van de plenaire vergaderruimte voor een dagdeel (4 uur)
• Inclusief uitgebreid lunchbuffet in de Brasserie inclusief vruchtensappen, melk en
mineraalwater € 35,00 p.p.
8-uurs vergaderarrangement à € 49,00 p.p.
• Gebruik van plenaire vergaderruimte voor een dag van 09:00 – 17:00 (8 uur)
• Uitgebreid lunchbuffet in de Brasserie inclusief vruchtensappen, melk en
mineraalwater
12-uurs vergaderarrangement à € 79.00 p.p.
• Gebruik van de plenaire vergaderruimte voor een dag van 09:00 – 17: 00, afsluitend
een diner
• Uitgebreid lunchbuffet in de Brasserie inclusief vruchtensappen, melk en
mineraalwater
• 1 x 3-gangen keuze diner (keuze uit vis of vlees)
24-uurs vergaderarrangement à € 179.00 p.p.
• Gebruik van de plenaire vergaderruimte voor een dag en avond
• Uitgebreid lunchbuffet in de Brasserie inclusief vruchtensappen, melk en
mineraalwater
• 1 x 3-gangen keuze diner (keuze uit vis of vlees)
• 1 x Overnachting in een luxe kamer met kingsize bed
• 1 x een uitgebreid ontbijtbuffet in de Brasserie
32-uurs vergaderarrangement à € 209.00 p.p.
• Gebruik van de plenaire vergaderruimte, 2 dagen van 09:00 – 17:00 uur
• 2 x uitgebreid lunchbuffet in de Brasserie inclusief vruchtensappen, melk en
mineraalwater
• 1 x 3-gangen keuze diner (keuze uit vis of vlees)
• 1 x overnachting in een luxe kamer met kingsize bed
• 1 x een uitgebreid ontbijtbuffet in de Brasserie
• Gebruik van plenaire vergaderruimte op de tweede dag tot 17.00 uur
56-uurs vergaderarrangement à € 349.00 p.p.
• Gebruik van de plenaire vergaderruimte, 3 dagen van 09:00 – 17:00 uur
• 2 x 3-gangen keuze diner (keuze uit vis of vlees)
• 2 x overnachting in een luxe kamer met kingsize bed
• 2 x een uitgebreid ontbijtbuffet in de Brasserie
• 2 x uitgebreid lunchbuffet in de Brasserie inclusief vruchtensappen, melk en
mineraalwater
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Zaalhuur
Hieronder vindt u een algemeen overzicht betreft de zaalhuur.
Onze standaard vergaderarrangementen gelden voor minimaal 10 personen. Komt u met
een kleinere groep en/of heeft u andere ideeën staan wij graag tot uw dienst om uw wensen
met uw budget in de gepaste vorm te gieten en maatwerk te leveren middels een
persoonlijke offerte.
Winterkamer

Paardenstal

Tuinhuis

Graansch
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ZALEN
Winterkamer
De winterkamer is de Opkamer van het voorhuis in Jugendstil sfeer uit 1910.
De Winterkamer biedt plaats tot 30 personen afhankelijk van de opstelling.
Zeer geschikt voor uw privé of zakelijke bijeenkomst.
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Paardenstal
De paardenstal heeft nog zijn authentieke sfeer zoals het een paardenstal behoort. De
voederbakken en ruiven zijn allen nog aanwezig. De paardenstal biedt plaats voor een
gezelschap tot 40 personen afhankelijk van de gewenste opstelling.

Prieelterras
Wat is er nou mooier dat bij een stralend zonnige dag buiten te barbecuen. Dat kan bij ons
op het prieelterras achter de boerderij onder een blauwe hemel. Het prieel terras biedt
plaats tot 60 personen.

Het Tuinhuis
De voormalige kapschuur van de boerderij is omgetoverd tot het Tuinhuis. Deze veelzijdige
zaal biedt vele diverse mogelijkheden. U kunt hier (bijvoorbeeld) de gehele dag verzorgt
verblijven met uw gezelschap. Zowel een vergadering, presentatie als een diner of bbq
buffet. Het Tuinhuis biedt plaats voor een gezelschap tot 150 personen afhankelijk van de
gewenste opstelling.
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De Graanschuur
In het midden van de boerderij bevindt zich de Graanschuur. Hier kunt u terecht voor een
kopje koffie of iets anders lekker, maar ook voor een ontbijt, lunch, high tea, diner en vele
andere opties. De Graanschuur biedt volop ruimte voor flexibele indelingen. Van diner
opstelling, een theather opstelling of bijvoorbeeld een receptie. Dankzij de groene
schuifdeuren kan de zaal makkelijk vergroot of verkleint worden.

AUDIOVISUELE ONDERSTEUNING
Wifi
Beamer en scherm
Projectiescherm
Laptop
Flip over
Tafel lessenaar

aangeboden
€ 75,00 per dag
€ 15,00 per dag
€ 75,00 per dag
€ 12,50 per dag
€ 15,00 per dag

1 microfoon via versterking (bedraad)
Draadloze microfoon
Microfoon standaard
Geluid set (tot 100 personen)

€ 15,00 per dag
€ 100,00 per dag
€ 15,00 per dag
vanaf € 225,00 per dag

Telefoon beltarief extern
Fotokopieën
Menukaart onze huisstyle
Bloemen

Hoteltarief
€ 0,30 per kopie
€ 1,50 per persoon
op aanvraag
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VERGADERVERZORGING A LA CARTE (exclusief zaalhuur)
Ontbijtsessie in buffetvorm
Koffie/thee, filtermaling
Mineraal water (licht bruisend & naturel)
Assorti gekoelde frisdranken in de zaal

€ 17,50 per persoon
€ 13,75 per thermoskan
€ 5,80 per fles (0.75 liter)
€ 2,75 per flesje

Specialiteiten
Plakje Groninger koek
Plakje boerencake
Grote gevulde koek

€ 1,25 per stuk
€ 1,50 per stuk
€ 1,75 per stuk

Lunchsuggesties
Vergaderlunch (vanaf 8 personen)
€ 19,50 per persoon
kop soep en belegde broodjes, vruchtensappen, mineraalwater, melk
Lunchbuffet (vanaf 20 personen)
vanaf € 17,50 per persoon
Huisgemaakte soep, bourgondische broden, luxe broodjes, zachte bolletjes, diverse soorten
vleeswaar, diverse soorten Hollandse kazen, zoet beleg, rundvlees kroketten, salade
Vruchtensappen, mineraalwater, melk
Breaks in de middag geserveerd

€ 4,50 per persoon

Diner
Breid uw diner uit van 3 naar 4 of 5 gangen (€ 7,50 per gang) ter afsluiting van een geslaagde
dag of ruil uw 3-gangen diner in voor een heerlijk BBQ in het groen. Indien bovenstaande
arrangementen en/of extra’s niet volledig aansluiten op uw wensen, passen we graag één en
ander voor u aan.
Wij denken altijd met u mee en nemen de organisatie van uw bijeenkomst graag uit handen!
Hebben wij uw interesse gewekt, wilt u meer informatie of de locatie bekijken? Neemt u
gerust contact met ons op of kom langs voor een rondleiding of een informerend gesprek.
Met vriendelijke groet,
Hotel Resort Landgoed Westerlee
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