
KOFFIE, THEE EN FRISDRANKENARRANGEMENTEN

Sfeervolle Coffee Lounges

Op iedere etage heeft BCN sfeervolle Coffee Lounges waar gedurende uw bijeenkomst onbeperkt 

warme en koude dranken verkrijgbaar zijn en waar tijdens uw pauze diverse versnaperingen klaar staan. 

De Coffee Lounges zijn ook ideaal te gebruiken als break-outruimte.  

Koffie-, thee- en frisdrankenarrangementen

Wij serveren onderstaande dranken tegen de volgende prijzen:

• Onbeperkt verse warme dranken en frisdranken voor één dagdeel  €  8,50 p.p. 

• Onbeperkt verse warme dranken en frisdranken voor twee dagdelen  €  12,50 p.p.

• Onbeperkt verse warme dranken en frisdranken voor drie dagdelen  €  14,50 p.p.

 

Koffie-, thee- en frisdrankarrangement bestaande uit

• U heeft een ruime keuze uit luxe koffiespecialiteiten en warme dranken.

• Daarnaast serveren wij een uitgebreid assortiment aan theesoorten. 

• De gehele dag serveren wij een uitgebreid koekjes- en candybarsassortiment. 

• Gedurende uw bijeenkomst zijn in de zaal flessen gekoeld en gezuiverd tafelwater (plat en bruisend) aanwezig. 

• In de Coffee Lounge staan de gehele dag onbeperkt gekoelde frisdranken voor u klaar, o.a.: 

  Coca Cola, Coca Cola light, Fanta, Fanta Lemon, cassis, appelsap, jus d’orange en ijsthee.

Service in de vergaderruimte 

BCN verzorgt graag uw bijeenkomst op maat. Ons team serveert op verzoek verse koffie en thee in de vergaderruimte 

en zet ook frisdranken, koeken en andere versnaperingen klaar.

Additionele kosten op het arrangement:                       

Koffie en thee in de zaal:                                                       €  3,50 p.p.

Frisdranken (200 ml) in de zaal:                                                   €  2,25 per flesje

DUURZAME TEELT VAN KOFFIE EN THEE

BCN zet zich in om de vergadermarkt duurzamer te maken. We verkleinen de impact op het milieu en willen een 

positieve bijdrage leveren. Dat doen we samen met onze medewerkers, onze leveranciers en onze gasten.

Zo werkt BCN in alle vestigingen met J.J. Darboven  en schenken wij alleen het koffiemerk Café Intención.

Een Fairtrade / Max Havelaar melange van hoogwaardige koffiebonen uit Midden en Zuid-Amerika. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie / voedselintolerantie. Heeft u een allergie? Meld het ons. Kruisbesmetting van allergenen

is in onze keuken nooit voor 100% uit te sluiten. Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze medewerkers. 

Alle prijzen zijn inclusief btw en geldig t/m 30 juni 2017.
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