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Employee of the Year - Teamuitje op de Veluwe met culinaire
afsluiting

Wie is de Employee of the Year?
The game Employee of the Year is een game waarbij de capaciteit van de werknemers wordt getest. Wie is creatief, heeft tactisch inzicht en
kan het beste samenwerken? Tijdens de game strijden teams tegen elkaar tijdens een zestal onderdelen. Uiteraard is dit spel
gepersonaliseerd op de gegevens van uw bedrijf.
Wie worden dit jaar bij jullie de Employees of the Year?
Aansluitend kunt u gezellig napraten tijdens het buffet of het 3 gangen verrassingsmenu.

Buffet Proef
Voorgerechten
Dagsoep
Diverse smeersels met luxe broden
Mini carpaccio
Mini tonijnmousse
Mini ceasarsalad
Mini rozenvalaardappelsalade
Mini rundvleessalade

Hoofdgerechten
Runderstoofpotje
Zalmfilet met spaanse peper, tomaat en komkommer
Kipfilet in roomsaus
Varkenshaas met 3 soorten warme sauzen
Ratatouille uit de oven

Bijgerechten
Rijst
Bourgondische aardappelpartjes uit de oven
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Rauwkostsalade

Sauzen
Mayonaise
Knoflookmayonaise
Champignonsaus
Pepersaus
Stroganoffsaus

Verrassingsmenu
Laat u zich verrassen door de chef! Het voor- en nagerecht kunnen bestaan uit een selectie van gerechten afkomstig van de kaart. Het
hoofdgerecht is een gerecht speciaal gecreëerd voor het verrassingsmenu; u mag hier kiezen voor een vleesgerecht, een visgerecht of een
vegetarisch gerecht.

Rustieke en landelijke locatie
In het rustieke en landelijke Voorthuizen ligt deze bijzondere locatie. Heidepaarse, koperen en houten details geven u het echte Veluwegevoel en tevens is hiermee de historie van de Koperen Pomp in stand gehouden. Voel u welkom en positief verrast om vervolgens uw
smaakpapillen op de proef te stellen.

Bij dit Teamuitje op de Veluwe is inbegrepen:
Spel Employee of the Year
Buffet of 3 gangen verrassingsmenu

Prijs op basis van het buffet:
15 tot en met 20 personen € 51,95 p.p.
21 tot en met 35 personen € 48,95 p.p.
36 tot en met 55 personen € 45,95 p.p.
meer dan 56 personen € 42,45 p.p.

Prijs op basis van het verrassingsmenu:
Tot en met 10 personen € 64 p.p.
11 tot en met 15 personen € 56,50 p.p.

Tijdsduur ong. 3 uur
De prijs van dit uitje is geldig tot en met 31 december 2021.
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