VIDAA

Vergaderen in de natuur
Vidaa Landgoed & Vidaa Lago

trouwen • restaurant • kunst • campfire • overnachten

Vidaa Landgoed

Vidaa Lago

Welkom bij Vidaa,
the Island of Being!
Vidaa is gevestigd op Landgoed Artihove/Vidaa en bevindt zich in een bosrijke omgeving in Rotterdam. Creativiteit zit in de genen van ons bedrijf. Van origine vervaardigt
Artihove kunst en kunstzinnige geschenken. De beeldentuin van Artihove is al tijden een
inspirerende omgeving voor onze bezoekers. Wij willen de rest van het mooie natuurgebied ook graag met u delen. Daarom werken wij sinds 2012 aan Vidaa, The Island of
Being.
Wij geven onze gasten de ruimte om stress te reduceren en bewuster om te gaan met
hun lichaam en voedingspatroon. Een juiste balans zorgt ervoor dat de mens zich goed
voelt. Vidaa, helpt tijdens de zoektocht naar immateriële waarden, zoals gezondheid
en zingeving. Wij geloven dat een plek waar verschillende niveaus van bewust leven,
ervaren en ontdekken, niet meer weg te denken is uit onze samenleving. Onze missie is
bijdragen aan het welzijn van de maatschappij evenals het bevorderen van een bewuste en gezonde levensstijl op het gebied van lichaam en geest.
Wij streven naar rust, harmonie en balans op werk en privégebied. Bij Vidaa kunt u
vergaderen, trouwen, borrelen, feesten en genieten. Reduceer stress met een heerlijke
wandeling door het natuurschoon over ons eiland.
Vidaa is zeer geschikt voor business meetings maar ook voor bedrijfsfeesten en
teamuitjes.

Uw vergadering bij Vidaa
Efficiënt vergaderen is een kunst. Een goede voorzitter, agenda en notulist zijn een
voorwaarde. Maar wist u ook dat wetenschappelijk is aangetoond dat de aandacht
na 45 minuten sterk verminderd?
Vidaa ondersteunt u om uw vergadering efficiënter te laten verlopen. Dit doen wij
door u de mogelijkheid te bieden de vergadering te onderbreken met een activiteit.
De activiteiten kunnen natuurlijk ook voor of na de bijeenkomst geboekt worden.
(U kunt onze locaties los huren, of in combinatie met arrangementen.)

Locaties
Het landgoed beschikt over diverse
locaties en mogelijkheden om van uw
bijeenkomst tot een succes te maken.
U kunt onze locaties los huren of in
combinatie met diverse arrangementen.
Alle congres- en vergaderlocaties beschikken over een beamer met scherm, gratis
Wi-Fi en gratis parkeergelegenheid.
Onze congres- vergaderlocaties hebben
een capaciteit van 5 tot maximaal 200
personen.
De heisessie-events locaties beschikken
allemaal over gratis Wi-Fi en gratis
parkeerparkeergelegenheid. Overige
media apparatuur is in overleg te
reserveren.

Congres- en vergaderzalen
Locatie
Gallery – Meeting room
Pura Vidaa I

Maximale capaciteit
Boardroom:		
16 personen
Theater:		
120 personen
U Vorm:		

22 personen

Kring:			22 personen
Carré:			24 personen

Pura Vidaa II (i.c.m. Pura Vidaa I)

Cabaret:		

48 personen

Receptie:		
Theater:		

120 personen
100 personen

U Vorm:		

22 personen

Kring:			22 personen
Carré:			24 personen

Pura Vidaa III
De Mongoolse Ger

Cabaret:		

32 personen

Receptie:		
Boardroom:		
Theater: 		

100 personen
12 personen
50 personen

Kring:			20 personen
Receptie:		

50 personen

Heisessie en event locatie
Locatie
Campfire locatie 1

Maximale capaciteit
Kring:			16 personen

Campfire locatie 2

Receptie:		
Cabaret:		

Campfire locatie 3 + Tipi

Receptie:		
60 personen
Kring:			22 personen
Cabaret:		

Tipi 1

60 personen
30 personen

30 personen

Receptie:		
80 personen
Kring:			22 personen
Cabaret:		

30 personen

Receptie: 		

50 personen

De Gallery
De Gallery is een locatie gelegen in de Art Gallery van Artihove op het landgoed.
De locatie heeft standaard als opstelling een boardroom opstelling en is zeer geschikt
als vergaderlocatie. Ook is locatie voorzien van een (touchscreen) beamer scherm en
een flip-over en beschikt deze over sanitaire voorzieningen, een eigen bar en een naastgelegen terras.

Pura Vidaa 1 (& 2)
Pura Vidaa I en II zijn twee met elkaar verbonden grote zalen, die samen of onafhankelijk van elkaar te huren zijn. Pura Vidaa I is zeer geschikt voor vergaderingen,
bedrijfspresentaties, bedrijfsvieringen, recepties, beurzen en grotere evenementen.
In overleg met de Sales afdeling kan de invulling van de locatie worden afgestemd
ten aanzien van het event. De locatie beschikt over een eigen bar, garderobe en
sanitaire voorzieningen. Pura Vidaa I is prachtig gelegen aan het water en beschikt
over een ruim privéterras waar u vrij gebruik van kunt maken.

Pura Vidaa 3
Pura Vidaa III is een aparte locatie in het Pura Vidaa gebouw. Deze locatie heeft een
standaard boardroom opstelling voor 12 personen en is standaard voorzien van een
beamer, scherm, flipover en een eigen koffie/thee en water voorziening. Deze ruimte is
zeer geschikt voor kleine vergaderingen, bijeenkomsten en ook te boeken als sub-locatie.

De Mongoolse Ger
De traditionele Mongoolse Ger bevindt zich op een unieke locatie op het eiland en beschikt over gratis Wi-fi en eigen sanitaire voorzieningen. De Mongoolse Ger is uitermate
geschikt voor een heisessie, training en een receptie in informele setting. Tevens beschikt
de Mongoolse Ger over een eigen bar, groot terras aan het water, dat zeer geschikt is
voor een BBQ.
(De Mongoolse Ger is ook te boeken als sub-locatie)

The Campfire Session locatie
Samen met familie, vrienden of collega’s ga je rond het kampvuur om met elkaar naar
fijne muziek te luisteren, goede gesprekken te voeren, zelf marshmallows te roosteren en te
genieten van de heerlijkste gerechten uit de natuur. Campfire Sessions is de ideale mogelijkheid om even te ontsnappen aan het hectische leven van alledag en je één te voelen
met de natuur. Elke vrijdag en zaterdag wordt bij Vidaa het kampvuur aangestoken en
kun je met een hapje en een drankje onder een schapenvelletje wegkruipen en luisteren
naar sfeervolle muziek of liveoptredens.

Flexwerkplek
Wil jij nou werken en tegelijk ook nog eens tot rust komen? Dan bent u hier op het juiste
adres. Met onze flexwerkplekken kan dat namelijk. Het werken met een achtergrond geluid
van de natuur is de beste manier om te werken. Maar waarom is dat het beste denkt u
nu. Dat is zo omdat het is bewezen dat werken in de natuur, heel veel positieve effecten
met zich meebrengt. Zo zou je creatiever worden, de aandacht spanne hoger zijn en zou
het geheugen tot wel 20% beter functioneren.

Tiny house
Naast de flexwerkplekken die u kunt gebruiken kunt u ook overnachten op ons landgoed.
Dat is natuurlijk heel praktisch als u laat in de avond een afspraak heeft. Daarvoor hebben wij onze eigen tiny houses, daar kunt u overnachten in onze mooie natuur. En wilt u
ook nog echt relaxen, dan hebben wij ook een hot tub ter beschikking.

Herba Vidaa
Herba Vidaa is een mooie plek midden op het eiland, omringd door bos, aan het water.
Deze locatie biedt veel ruimte om op een sfeervolle manier zowel een trouwceremonie, receptie/borrel of een feest te geven. Dan kunt u daar uw feest geven onder een prachtige
grote tent met een houten vlonder.

Tipi tenten
Wij beschikken ook nog eens over onze grote tipi tenten. Daar staat de bar maar ook de
picknick tafels en een kampvuur. De ideale locatie om een feest, borrel of vergadering te
houden in de buitenlucht. De tipi tenten hebben 30 zitplaatsen, een perfect getal om een
activiteit uit te voeren.

Graslocatie
Ook hebben wij een mooi open grasveld. Op dat veld heeft u de mogelijkheid om alle
workshops te geven of te volgen. Gebruik het hele veld en geef de beste workshop die er
is. Want wie wilt er nou niet een workshop buiten volgen in de open lucht?

Prijzen per zaal
Onderstaande weergegeven prijzen zijn inclusief BTW. Bij de zaalhuur is een beamer met
scherm en een flipover met stiften inbegrepen.

Zaal
Buitenhuijs
De Zijzaal
Pura Vidaa I
Pura Vidaa I + II
Pura Vidaa III
De Ger
Kunstgallerij

Één dagdeel
€ 356,95
€ 356,95
€ 719,95
€ 1149,50
€ 235,95
€ 356,95
Prijs op aanvraag

Twee dagdelen
€ 477,95
€ 477,95
€ 1149,50
€ 1.815,00
€ 356,95
€ 477,95
Prijs op aanvraag

Vidaa Lago
Gelegen op een prachtige locatie aan de Rottemeren.
Alle rust en ruimte vindt u in deze voormalige houtzagerij aan de oever van de Rotte.
Vidaa Lago biedt verschillende vergadermogelijkheden, waaronder een pontje en is door
de idyllische ligging perfect voor een bijzonder samenzijn met vrienden of familie.
Geniet van het prachtige uitzicht van Vidaa Lago.

Apparatuur
Wij hebben diverse middelen in huis om uw vergadering compleet te maken wat betreft
apparatuur. Mochten wij niet over het gewenste apparatuur beschikken is er de mogelijkheid om dit door middel van een meerprijs toe te voegen aan uw vergadering.

Apparatuur
Beamer
Extra beamer
Audio aansluiting
HDMI Kabel
Apple Kabel
Flip-over
Extra flip-over
Draadloze microfoon
Headset
Mengpaneel
Katheder

Prijs incl. BTW
Inclusief
€ 85,00
Inclusief
Inclusief
Inclusief
Inclusief
€ 25,00
€ 30,00
€ 75,00
€ 150,00
€ 35,00

Communicatie
Wi-Fi

Inclusief (m.u.v. de Ger)

Landgoed Artihove/Vidaa heeft een grote stap gemaakt in de modernisering
van de vergadertools!
Vidaa heeft twee 75 inch touchscreens geïnstalleerd in twee van onze vergaderzalen.
Één van deze twee touchscreens is geïnstalleerd op een verrijdbare trolley zodat u deze
ook in de grote zaal kunt gebruiken om uw presentatie helemaal af te maken.

Kenmerken:
• 75 inch (191 cm)
• Full HD (1920x1080) resolutie
• 20 punts InGlass multitouch
• Anti reflectieglas
• Bedienen met vinger of pen
• Inclusief ActivConnect
• Android besturing

Onze ActivPanel touchscreen heeft een luxe
en strakke uitstraling. Het is mogelijk om met
meerdere collega’s op het scherm te werken.
De Activpanel heeft onder adere een whiteboard-functie en veel aansluitmogelijkheden.
De Android besturing zorgt voor een gemakkelijk gebruik.

Deze beeldschermen zijn voorzien van zowel
HDMI aansluiting als VGA aansluiting zodat
u uw laptop hier moeiteloos op kan aansluiten.
Dit in combinatie met onze glasvezel internet
aansluiting zorgt er voor dat u beschikt over de
meest moderne technieken. Verder zijn onze
touch-screens voorzien van een soundbar zodat
we u de beste kwaliteit geluid aan kunnen bieden.
Wanneer u nu een hypermoderne interactieve
PowerPoint presentatie wil geven, of slechts
gebruik wil maken van de mogelijkheid om een
instructiefilm te tonen, bij Vidaa bent u aan het
juiste adres.

Lunch arrangementen
Arrangement
Campfire Session lunch krat
• 2 broodjes p.p
• Vlees: Rosbief, truffelmayonaise, rucola,
parmezaanse kaas
• Vis: gerookte zalm, wasabi mayonaise,
komkommer, veldsla, black sesam seeds
• Een seizoenssoepje boven de heksenketel /
salade in het voorjaar
• Vers fruit
• Flessen bruiswater, melk en sap

Prijs
€ 18,20

Campfire Session lunch krat vega
• Mix van verschillende belegde broodjes (2 p.p.)
• Vega: oude kaas, veldsla, kimchi
• Een seizoenssoepje boven de heksenketel /
salade in het voorjaar
• Vers fruit
• Flessen bruiswater, melk en sap
Campfire Session lunchkrat vegan
• Mix van verschillende belegde broodjes (2 p.p.)
• Vegan: gegrilde groenten, rucola, hummus
• Een seizoenssoepje boven de heksenketel /
salade in het voorjaar
• Vers fruit
• Flessen bruiswater, melk en sap
Ontbijt
• Croissants, broodjes
• Kaas, vleeswaren
• Jam, Boter
• Vers fruit
• Jus d’orange

€ 18,20

€ 18,20

€ 15,50

Lunch arrangementen
Arrangement
Lunchbox Deluxe
• Kleine salade
• Boerenbruin brood belegd met vleeswaren
• Boerenbruin brood belegd met kaas
• Een krentebol
• Een stuk handfruit
• Een candy bar
• Flesje jus d’orange
• Flesje water

Prijs
€ 19,50

Lunchbox
• Kleine salade
• Boerenbruin brood belegd met vleeswaren
• Boerenbruin brood belegd met kaas
• Flesje jus d’orange
High Tea
• Bladerdeeghapjes, luxe belegde broodjes en
stapelsandwiches
• Scones, clotted cream en jam, petit fours, koekjes,
seizoensgebonden gebak, chocolade bonbons
• Diverse soorten thee zoals Earl Grey,
Ceylon Highgrown en Darjeeling
Ontbijt
• Croissants, broodjes
• Kaas, vleeswaren
• Jam, Boter
• Vers fruit
• Jus d’orange

€ 14,50

Volwassenen: € 27,50
Kinderen:
€ 14,25

€ 15,50

Lunch arrangementen
Arrangement
Lunch Focus
Per persoon:
• 3 kleine broodjes (wit/bruin gemengd) uit de oven
belegd met kaas, zalm en kipfilet. Inclusief sla,
dressing en daar waar passend met kruidenkaas.
• 1 zacht wit bolletje met een kroket
• 1 gemengde salade (met tomaat, komkommer,
mozzarella)
• 1 glaasje met yoghurt en klein beetje fruit
• 1 stuk handfruit
• Melk en sappen in karaffen
Lunch Focus Deluxe
Per persoon:
• Seizoenssoep met broodje en roomboter
• 3 kleine broodjes (wit/bruin gemengd) uit de oven
belegd met kaas, zalm en kipfilet. Inclusief sla,
dressing en daar waar passend met kruidenkaas.
• 1 zacht wit bolletje met een kroket
• 1 gemengde salade (met tomaat, komkommer,
mozzarella)
• 1 glaasje met yoghurt en klein beetje fruit
• 1 stuk handfruit p.p.
• Melk en sappen in karaffen
Lunch Focus Buffet

Prijs
Volwassenen: € 19,50
Kinderen:
€ 9,75

Volwassenen: € 27,50
Kinderen:
€ 13,25

Volwassenen: € 23,50
Kinderen:
€ 12,50

Lunch arrangementen
Arrangement
Healty arrangement
Ontvangst:
• Verse thee: gember-sinaasappel & munt-citroen
Lunch:
• Pompoensoep
• Spinazie salade met noten en fruit
• Toast bruin brood
• Pestosaus
Snack:
• Green smoothie
• Groente stick om te grillen
Drinks:
• Verse thee onbeperkt
Lunchbox
• Kleine salade
• Boerenbruin brood belegd met vleeswaren
• Boerenbruin brood belegd met kaas
• Flesje jus d’orange
High Tea
• Bladerdeeghapjes, luxe belegde broodjes en
stapelsandwiches
• Scones, clotted cream en jam, petit fours, koekjes,
seizoensgebonden gebak, chocolade bonbons
• Diverse soorten thee zoals Earl Grey,
Ceylon Highgrown en Darjeeling

Prijs
€ 32,50

€ 14,50

Volwassenen: € 27,50
Kinderen:
€ 14,25

Diner arrangementen
Arrangement
Prijs
Volwassenen: € 25,00
Barbecue Pakket 1
Kinderen:
€ 12,50
• Vlees: Barbecue worstje, hamburger, kipsaté,
gehaktballetjes op een stokje, gemarnieerde
speklapjes
• Garnituren: Maïssalade, aardappelsalade,
groentenspies diverse soorten brood met tapenade
en boter en frites
• Sauzen: Cocktailsaus, satésaus en knoflooksaus
Barbecue Pakket 2
• Vlees: Barbecue worstje, hamburger, varkenssaté,
gemarineerde kippenbout, gemarineerd speklapje
en pikante kalfsoester
• Vis: Garnalenspiesje
• Garnituren: Maïssalade, aardappelsalade, groente
spies, diverse soorten brood met tapenade en
boter en frites
• Sauzen: Cocktailsaus, satésaus en knoflooksaus.
Barbecue Pakket 3
• Vlees: Hamburger, varkenssaté, kalfsvleesspiesje,
lamskoteletjes, gevulde kippenborstfilet a la
saltimbocca, varkensoester met pikante vulling en
gemarineerde biefstuk
• Vis: Grote garnalen en zalmpakketje
• Garnituren: Maïssalade, aardappelsalade,
komkommersalade, tomaatsalade, diverse soorten
brood met tapenade en boter, frites en gepofte
aardappel met zure room
• Sauzen: Cocktailsaus, satésaus en knoflooksaus

Volwassenen: € 35,00
Kinderen:
€ 17,50

Volwassenen: € 45,00
Kinderen:
€ 22,50

Diner arrangementen
Arrangement
Hollands Winterbuffet
• Voorgerecht: Roggebrood met Zeeuws spek,
Huisgemaakte erwtensoep
• Warme gerechten: Zuurkool, Andijvie, Hutspot
• Vleesgerechten: Speklap, huisgemaakte
gehaktbal, rookworst
• Nagerecht: Verrassing van de chef

Prijs
Volwassenen: € 29,50
Kinderen:
€ 14,75

Hollands Zomerbuffet
• Voorgerecht: Brood met boter en kruidenboter,
Verse groentesoep
• Salades: Huzaren salade, gemengde salade
• Hoofdgerecht: Beenham met mosterdsaus, Witvis
in kruidensaus, mini krieltjes, seizoensgroenten
• Nagerecht: Dessert van de chef
Buffet Vidaa de luxe
• Voorgerecht: Brood met drie soorten smeersels,
seizoenssoep
• Koude gerechten: Gerookte zalm, carpaccio,
ceaser salade, groene salade,
• Warme gerechten: Gebakken zalmfilet met
kruidendakje en lichte botersaus, gebraden
shouderhaas met sjalottesaus, vegetarische
lasagne, roseval aardappel uit de oven
• Nagerecht: Grand dessert; diverse soorten verse
pastery

Volwassenen: € 29,50
Kinderen:
€ 14,75

Volwassenen: € 47,50
Kinderen:
€ 23,75

Diner arrangementen
Arrangement
Mediterraans buffet
• Voorgerechten: Brood met boter, tapenade en
olijfolie, mediteraanse soep (mix van paprika &
tomaat)
• Koude gerechten: Salade Caprese, hamsoorten
met meloen, garnalen gemarineerd in knoflookolie,
groene salade, Bietensalade
• Hoofdgerechten: Kip in tomatensaus, boeuf
bourguin, penne met pestosaus en cherrytomaten,
gegratineerde groenten
• Nagerecht: Grand dessert van de chef
Italiaans buffet
• Brood met aioli en tapenade
• Salade Caprese
• Groene salade met olijven
• Carpaccio, pesto, Parmezaan
• Ham met meloen
• Lasagna
• Tagliatelle, spek, roomsaus
• Gegrilde kipspiesjes, rozemarijn, knoflook
• Geroosterde aardappeltjes, tijm, knoflook
• Grand dessert van de chef
Healthy diner buffet
• Pompoensoep
• Vegetarische salade (groen)
• Italiaanse pastasalade (VEGA)
• Brood met verschillende dips

Prijs
Volwassenen: € 42,50
Kinderen:
€ 21,25

Volwassenen: € 42,50
Kinderen:
€ 21,25

€ 15,00

Diner arrangementen
Arrangement
Walking diner
• Rouleau van gerookte zalm gevuld met
zalmtartaar, geserveerd met lichte kerriemayonaise
en gemarineerd zeewier
• Dungesneden rundvlees met Parmezaanse
kaaskrullen en spekjes
• Luchtig kopje champignon cappuccino
• Gebakken zeebaarsfilet met mousseline en lichte
botersaus
• Schouderhaas met spekschorseneren, sjalottenjam
en paddenstoelen
• Chocolade dessert
Walking dinner vegetarisch
• Caprese salade
• Bietencarpaccio, sinaasappel, balsamico, noten
• Luchtig kopje champignon cappuccino
• Zwarte linzen, gepocheerd ei, mousseline,
bearnaise saus
• Risotto, truffel, paddenstoelen, parmezaanse kaas
• Chocolade dessert
3-gangen menu Vis
• Voorgerecht: Gerookte zalm salade met pikante
grote garnalen geserveerd met kruidendressing.
• Hoofdgerecht: Gebakken zeebaars met Landgoed
Vidaa seizoen groenten en aardappeltaart met
lichte botersaus
• Dessert: Cheese cake met gemarineerde ananas

Prijs
Volwassenen: € 45,00
Kinderen:
€ 22,50

Volwassenen: € 45,00
Kinderen:
€ 22,50

€ 45,00

Diner arrangementen
Arrangement
3-gangen menu Vlees
• Voorgerecht: Rundvlees carpaccio met
Bergschenhoeks kaas, pompoen-pitten en
truffeldressing
• Hoofdgerecht: Gegaarde sukade met landgoed
Vidaa seizoen groenten, aardappeltaart en
landgoed honing - tijmsaus
• Dessert: Chocolade brownie met slagroom en
gepocheerde peer
3-gangen menu Vegetarisch
• Voorgerecht: Gemarineerde rode biet, bietenbal,
sjalot, pompoenpitten, bieslook, mosterd
vinaigrette
• Hoofdgerecht: Zwarte linzen, knolselderij,
gepocheerd ei, spinazie, Hollandaise saus
• Dessert: Crème brulee
Platemenu Vis
• Gebakken zeebaars
• Landgoed Vidaa seizoen groenten
• Aardappeltaart met lichte botersaus
Platemenu Vlees
• Gegaarde sukade
• Landgoed Vidaa seizoen groenten
• Aardappeltaart en landgoed honing - tijmsaus
Platemenu Vegetarisch:
• Zwarte linzen, knolselderij, gepocheerd ei,
spinazie, Hollandaise saus

Prijs
€ 45,00

€ 45,00

€ 24,50

€ 24,50

€ 24,50

Hapjes
Zoetigheid
Croissantje met jam €1,75

Prijs
€ 1,75

Muffin
Brownies
Appeltaart
Roomboter cake
Gevulde koek
Zoete lekkernijen
Petit fours
Gezonde zoet lekkernij
Roomboter koekje en chocolaatje
Candybar
Bittergarnituur
Bitterballen
Tafelgarnituur
Gemengde nootjes, kaasstengels, olijven
Nacho’s
Amuse
Amuse

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,75
2,75
3,50
1,75
1,75
2,25
3,25
3,95
2,75
1,95

€ 1,25
€ 2,00
€ 2,00
€ 4,50

Hapjes
Hapjes warm
Saucijzenbroodje

Prijs
€ 2,75

Vegetarische Quiche
Mini hamburgertje
Midnight snack
Vietnamese loempia
1/3 campfire slice pizza
Campfire camembert uit de oven
Kaasbroodje
Hapjes koud
Handfruit
Smoothie
Zalmtartaar met appel en kerriemayo
Canapé
Vegatarische wrap met groenten

€
€
€
€
€
€
€

2,75
3,50
4,05
2,50
5,95
4,00
2,75

€
€
€
€
€

1,40
5,50
3,95
3,50
2,75

Arrangement
Basis hapjesarrangement
• Koud: diverse stukjes kaas & worst, groente met dip
• Warm: gemixed bittergarnituur.
Hapjes luxe arrangement
• Koude hapjes: Rundertartaar, truffelmayonaise,
krokante aardappel, Couscoussalade, paprika,
kruiden Sashimi, zalm, wakamé
• Warme hapjes: Bitterballen, Vegetarische quiche,
Spiesjes gemarineerde kippendijen

Prijs
4 stuks:
6 stuks:

€ 5,75
€ 8,75

4 stuks:
6 stuks:

€ 8,50
€ 12,75

Hapjes arrangement
Arrangement
Italiaanse borrelplank
• Brood met olijfolie
• Olijven, kaas, worst en caprese sticks
Campfire borrelplank
• Diverse kazen
• Diverse gedroogde worst
• Wraps stukjes
• Druiven
• Vers gebrande noten
Borrelplank vlees
• Bestaande uit: Seranoham, coppa di Parma,
manchego kaas, risotto bitterbal,
italiaanse worst-soort, mini salami, brood met
smeersels en olijfjes
Borrelplank vis
• Bestaande uit: gerookte zalm, tonijntataki,
makreelsalade, brood met tapenade,
krokante garnalen chilisaus, inktvis en olijfjes.
Hapjes superior arrangement
• Zoute kaasstengels/ gerookte amandelen op
statafels en zitgelegenheden
• Salade gerookte eendenborst
• Gerookte zalm zoutzure groenten
• Kerriemayonaise bataat geitenkaas
• Rundvlees carpaccio wrap
• Rotterdamse kaas
• Huisgemaakte bitterballen met truffelmayonaise

Prijs
€ 24,00

€ 5,50

€ 16,50

€ 16,50

€ 19,50

Vidaa Landgoed
Hoeksekade 162
2661 JL Bergschenhoek
010-5296071
info@vidaa.nl

Vidaa Lago
Rottedijk 11
2665 KS Bleiswijk
010 – 5219578
www.vidaa.nl

